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FORSIDEN: Yrende badeliv i 
Badeparken i 1960-årene. 
Foto: Svein Qvammen.

LEDER

Ut på tur, aldri sur!
Det er mye trist og vondt her i verden. Det meste 
får vi ikke gjort noe med. Det kan vi med «ut på 
tur, aldri sur». Vi tar i bruk et velkjent uttrykk. 
Vi skal ikke skrive om det som har vært, om covid,  
begrensinger og meteren som viste seg å være mer enn 
bare 100 centimeter. 

Nå er det lysere tider. Bokstavelig talt. Det er 
tider for «ut på tur». Kort eller langt. Oppover, 
nedover eller bortover. Alene eller med gode venner. 
I grupper eller uorganisert. Det viktigste er at vi 
rører på oss. Det er viktig å se mennesker, kanskje 
bli litt andpusten, kjenne at det tar litt i ben og 
armer. Kjenne at kroppen lever, med skavanker og 
begrensninger et langt liv kan ha gitt. 

Vi tenker ikke bare på den fysiske anstrengelsen. 
Det er viktig å se hverandre, komme seg utenfor 
kjente vegger, bli med i en forening, være i aktivitet. 
Eldre og ensomhet er et samfunnsproblem, også i vår 
kommune. Det beste vi kan gjøre er å ta tak i eget liv. 

Det skjer mye i Frogn. Det er Frivillighetens år. 
Det finnes mer enn 200 klubber, lag og foreninger i 
kommunen. Med stort og veldig smått. Mange har 
et tilbud til oss som har passert middagshøyden. Vår 
kommune kan også by på kilometer på kilometer 
med fortau, veier, stier, skog og mark. Det er bare å 
velge!

Det er ikke vår jobb å velge for deg, men vi slutter 
som vi startet. Ut på tur, du blir garantert ikke sur!

Pensjonist-nytt ønsker deg en riktig god sommer!

Tom Ullsgård
Redaktør
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www.pensjonistnytt.org
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VÅR HISTORIE ER:
I 1981 tok daværende leder av Frogn Eldresenter, Sidsel Våge, initiativ 
til et blad for eldre i kommunen.

På bildet ser du redaksjonen bak det første bladet som kom ut i desember 
1981. Fra venstre: Paul Johansen, Kari Paulsen, Aslaug Kristiansen, Henry 
Bahus og Asta Johansen.

I løpet av de første 10 år var suksessen så stor at NRK-programmet med 
legendariske Jacob Skarstein tildelte bladet fem diplomer og et tinnfat.

På forhånd takk for at du hjelper oss!
Redaksjonen

Vi trenger ditt bidrag!
Pensjonist-nytt har kommet ut siden desember 1981, 

men bladet som lages basert på frivillighet, er gratis og går ut til nærmere 3000 
pensjonister i Frogn, er avhengig av finansiering.

Vi trenger ditt bidrag, stort eller lite, for fortsatt å komme ut i fortsettelsen.

Du kan benytte deg av VIPPS 744308
eller konto: 0530 16 36778
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Årskontingenten for å bli medlem hos 
oss er bare 150 kroner. 

Foreningen, som nå driver sin 
virksomhet i Prestegården på Seiersten, 
holder temamøter og arrangerer hygge-
kvelder både vår og høst. Noen ganger 
med en svingom. Frogn seniorsenter har 
også arrangementer etter barnetoget 17. 
mai og til sankthans.

Vi har i dag 300 trivelige medlem-
mer, 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!

I tillegg til temamøtene og hygge-
kveldene har vi en tur- og teaterkomité 
som arrangerer turer til aktuelle steder, 
samt teaterforestillinger og konserter. 
Program og priser annonseres etter hvert 
som det blir aktuelt, og det er bindende 
påmelding til seniorsenteret.

Etter begrensningene pandemien 
førte med seg, var det redusert aktivitet 
hos oss, men nå er det forandringer hos 
oss som i resten av samfunnet. Vi følger 
de regler som myndighetene til enhver 
tid måtte gi.

Vi håper du vil støtte oss med ditt 
medlemskap!

Frogn Seniorsenters Venner

Bli medlem i Frogn Seniorsenters Venner 

Styret i Venneforeningen
Frogn Seniorsenters Venner hadde årsmøte 1. mars. Totalt ble 18 tillitsverv besatt. 
Det nye styret ser slik ut:

Leder: Inger Elisabet Michalsen (2022/23). 
Nestleder: Erik Askautrud (2022). Sekretær: Tor Johannessen (2022/23). 
Kasserer: Unni Torgersen (2022/23). Styremedlem: Gustav Antonsen (2022) og 
styremedlem: Lisbeth Dahl (2022/23).

Frihet til å leve

Kontakt oss i dag 
Carlbergveien 6a, 1526 Moss

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

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.

Omsorg og hjemmetjenester

Prima Omsorg hjelper deg med:

• 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

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!
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En forsiktig start
Første gang vi hører om badehus 
var i 1834, i distriktslege Heibergs 
sunnhetsberetning for året. Husene 
var av dårlig standard og ble gjerne tatt 
av vind og sjø når høst- og vinterværet 
satte inn. Bare fire år senere ble det 
imidlertid satt opp et mer solid hus 
kun for sjøbad, og dette var i bruk ti år 
senere. P.g.a. av dårlig kommunikasjon 
med Kristiania ble badehuset i 
stor grad bare benyttet av Drøbaks 
innvånere.

Badegjestene kommer
Med fast båtforbindelse med 
Kristiania og økende velstand der 
inne kom også de første badegjestene 
fra midten av 1850 årene. Hoteller 
var det dårlig med, men Drøbaksfolk 
leide ut sine hus og flyttet selv inn i 
uthus, bryggerhus og stall. Tilbudet 
var heller enkelt, og Drøbak var stedet 

for den som ikke yndet et større 
badesteds elegante støy og larmende 
selskapelighet, het det i Illustreret 
Nyhedsblad i 1865. 

Likevel, mulighetene var 
der, og i 1869 åpnet «Drøbaks 
Badeindretning» sine dører i 
Badehusgaten. Stedet var åpent for 
allmenheten og kunne tilby sin 
innretning «hvori foruden Strømbad 
kan tages lunkent Søbad med Styrt 
og Dusch, Dampbad og Gytiebad». 
Stedet ble dessverre ingen økonomisk 
suksess. I 1886 endte det hele med 
tvangsauksjon, og skipper Lauritz 
Larsen drev stedet en tid som 
«Larsens badehus».

Flere «innretninger» kom 
ikke frem mot århundreskiftet, og 
mange så med bekymring på at det 
langs fjorden dukket opp flere nye 
badeetablissementer med bl.a. tilbud 
om helsegivende bad og behandling. 

Badegjestene fortsatte imidlertid å 
komme og dannet grunnlaget for 
byens hoteller og pensjonater som 
dukket opp rundt 1870 og fremover. 
Etter hvert var det 6-7 hoteller der 
bare Reenskaug Hotell har overlevd.

Drøbak Strømbad – en ny giv
Mot slutten av århundret fryktet 
mange at Drøbak ville bli akterutseilt 
i konkurransen om badegjestene. 
Byfogd Faye-Hansen tok saken opp 
i 1892 i Drøbak bystyre og fikk 
bevilget kr. 500 (!) til prosjektering. 
Åtte år senere, i 1900, sto Drøbak 
Strømbad ferdig i Badeparken. Som 
bildet viser, var dette et flott anlegg for 
sjøbad, med omkledningsrom, bro og 

stupetårn. Tilstrømningen til badet 
var stor, og forventningene man hadde 
til et sjøbad ble nok mer enn oppfylt.

Drøbak Varmbad
Men noe manglet. Dette var 
kurbadenes og sanatorienes tid. 
Rundt fjorden var det som nevnt, flere 
som tilbød behandling av forskjellig 
art. Allerede i 1902 kom så Drøbak 
Varmbad like nord for strømbadet, 
der det i første etasje var et sinnrikt 
dusjanlegg og i annen karbad, 
medisinske bad, furunål- og gytjebad. 
I dag holder Kunstforeningen til der.

Drøbak Herrebad
Drøbak Strømbad var for begge kjønn, 

Badelivet i Drøbak 
1834–2022
Jeg har tidligere skrevet artikler i Pensjonistnytt om næringslivet i min 
oppvekst fra 1950 og fremover.  Når jeg nå gir meg i kast med badelivet, er 
bare en liten del selvopplevd, og resten har jeg funnet i bøker om Drøbak.  
Ingen har imidlertid dekket den lange perioden jeg tar for meg.  Håper 
dette kan være av interesse.

Tekst: Erik Askautrud

Badende gutter ved Drøbak, malt av Anton Thoresen i 1949. Olje på lerret.
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men Herren forby: Ikke til samme 
tid! Løsningen var at herrene badet 
morgen og ettermiddag og damene 
midt på dagen. Blått flagg betydde at 
det var herretid, hvitt dametid. Dette 
var ikke til hinder for at man oppe 
fra fjellet bak badet kunne betrakte 
og beundre det annet kjønn på litt 
avstand, noe som ble gjort til stor 
ergrelse for bl.a. byens prost.

Utover 1900-tallet hadde man en 
diskusjon om det ikke burde åpnes 
for begge kjønn til samme tid, men 
nei. Dette var for dristig for bystyret. 
Løsningen ble at man så sent som i 
1927 bygget et eget herrebad. Det 

er dette man i dag ser restene etter 
i Badeparken. Et smutthull fant 
man imidlertid: På grensen mellom 
de to badene fortøyde man en flåte 
der damer kunne møte herrer i full 
åpenhet.

Moral og umoral
Da badegjestene fra Kristiania 
begynte å frekventere badebyen, var 
bademoten heller streng, og damene 
hadde drakter eller kjoler som 
dekket det aller meste. Annerledes 
med byens barn og ungdom: 
Nakenbading var vanlig for gutter opp 
i 13–14-årsalderen og også piker løp 
nakne omkring. Dermed dukket de 
første leserbrevene opp i lokalavisen, 
først fra de tilreisende. I årtier 
fremover dukket det opp leserbrev 
der både byens egne badende og de 
tilreisende ble til dels heftig kritisert.

Det hele toppet seg med prost 
Schübelers engasjement i både Amta 
og i hovedstadspressen på trettitallet. 
Etter hans mening førte badeflåten 
mellom de to badene til vanære for 
byen, noe man måtte ta bestemt 
avstand fra fordi flåten førte til synd 
blant de badende. Da en ny mote slo 
igjennom i 1934 der damene viste 
store deler av ryggen, konstaterte 
samme prost at «I år optrer kvinner 
nesten uten tøi på overkroppen.» 

Kjendiser i badebyen
«Her nede vil byfolkene gjerne 

slippe ut fra alle stive former og ferdes 
usjenert omkring uten å behøve å ofre 
drakt og toalett for megen tanke», 
skrev Amtas forgjenger Follo Tidende 
i 1882. Avisen fulgte opp med å 
sende ut sine journalister for å finne 
ut hvem som kastet glans over byen. 
Og det var ikke få. Her nevnes noen: 
Kammerherre Egeberg, lensgrevinne 
Raben fra Aaholms slott, Løvenskiold, 
Treschow, foruten en rekke grosserere, 
deriblant Drøbaks utflyttede: Parr, 
Lehmann og Hamborg, navn som 
lever den dag i dag.

Dessuten mer ukjente fruer og 
barn mens menn var igjen i Kristiania 
og levde Herrens glade dager, påsto 
noen.

Parrstranda blir kommunal
Villa Parr og stranda ble eid av Henry 
og senere Søren Parr fra 1850 og til 
frøken Holstad kjøpte eiendommen 
og startet sitt pensjonat tidlig på 1900 
tallet. Senere overtok Erling Kobbel 
stedet, som i tillegg til hovedhuset 
hadde badehus langs murkanten 
nord for Varmbadet og «Skvulpen» 
med gjesterom. Området var privat 
frem til 1956, da driften ikke lenger 
lønte seg. Drøbak benyttet seg av sin 
forkjøpsrett og kjøpte eiendommen 
med 12.5 mål og en strandlinje på 351 
meter for den nette sum av 265.000! 

Badelivet etter krigen
I 1945 var jeg 5 år og var på badet 

Representanter for «den forekommende 
og utmerkede betjening» ved Drøbak 
Varmbad foran bygningen i 1908, ferdig i 
1902. Foto: Hangaard. Kilde: «Drøbak fra 
en svunden tid».

Postkort fra Drøbak ca. 1920. Strømbadet bygget i 1900. Frem til 1927 kunne kvinner 
komme midt på dagen, menn fikk benytte anlegget morgen og kveld. (J. H. Küenholdt 
nr. 249)
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nesten hver bidige dag det var åpent. 
Selve badet var et aksjeselskap og 
gjerdet inn. Man måtte betale noen 
øre for å komme inn. Utstyrt med 
et tungt korkbelte ble jeg sendt 
ned alene med streng beskjed om 
ikke å bade utenfor Bassenget, som 
er den firkantede stranden når du 
kommer ned. Her drev vi småungene 
egenopplæring i svømmekunsten. 
Ville du være gutt skulle du ha lært å 
svømme før du begynte på skolen, et 
krav som nok de aller fleste oppfylte. 

Dermed var resten av Badet åpnet for 
oss.

Her var det mange muligheter: 
Hoppe fra brygga, senere stupe med og 

uten fart. Deretter stupebrettene fra 
enmetern til åttemetern. Åttemetern 
var krevende, syntes jeg og nøyde meg 
med elegante, men sikre svalestup. 
De tøffere gutta tok fart og innførte 
«dødsing» lenge før dette ble omtalt 
som en ny sport i A-magasinet i fjor. 
Jeg husker spesielt Knut Kristiansen, 
som med sin «Reka» skremte folk 
som ikke hadde sett stupet før. I full 
fart kastet han seg ut med overkropp 
og armer bøyd bakover inntil han 
klappet sammen som en kokt reke i 
siste tiendels sekund. Stor applaus og 
lettelse.

Drøbak kommune overtok 
badet engang i 50-årene, tror jeg. 
Da ble gjerdet etter hvert revet og 
det ble gratis å bade. Det gamle 
Strømbadet ble også revet mens det 
meste av Herrebadet ble beholdt som 
omkledningsrom.

Senere har livet gått sin gang nede i 
Badeparken. Jeg ble voksen, fikk barn 
som har sine opplevelser fra parken. 
Min datter fikk igjen barn slik at nå 
er det tre generasjoner Askautrud 
som nyter badelivets gleder i parken. 
På 80-tallet fikk vi en periode med 
toppless, uten at det skapte de store 
bølger i lokalpressen. 

Badet anno 2018
Kort etter at Herrebadet ble bygget, 
ble det gitt følgende beskrivelse av 
badene i «Prospektus over Drøbak 
Bad: «Badene er velstelte og godt 
vedlikeholdt, sandbunden renskes 
og påfylles med sand hvert år. (… ) 
Redningsmateriel og svømmedyktig 
personale er altid til stede.»

I forbindelse med årtusenskif-
tet besluttet kommunestyret at 
Badeparken skulle være kommunens 

I 1927 kom Drøbak herrebad til venstre 
på bildet, tatt samme år. Anlegget til 
høyre reservert kvinner.  (Utsnitt av 

postkort J. H. Küenholdt)

Unikt postkort som viser badeliv utenfor de to badehusene ved Holstads Hotell og 
Pensjonat. Bildet må være tatt rundt 1930. I bakgrunn til venstre «Skvulpen». (S. Abel 
nr. 179).
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BRILLER • KONTAKTLINSER • SYNSPRØVER
TRYKKMÅLING • BILDE AV ØYEBUNNEN

Skifting av batteri i høreapparat og klokker 

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 

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

BRILLER
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tusenårssted. En god idé, tilsynelaten-
de. For hva er skjedd? Det er vedtatt 
skjøtselsplaner for parken, men hva 
hjelper det når den politiske vilje til å 
gjennomføre en meget hardt tiltrengt 
oppgradering av parken mangler? 
Situasjonen i dag er fjernt fra den 
beskrivelse som ble gitt for ca. 90 år 
siden.

Forfallet finner du under vann, der 
tang, stein og murstein har overtatt 
for påkjørt sand. Murene langs sjøen 
som må forsterkes. Hele området 
rundt Bassenget som sprekker opp. 
Herrebadet som råtner på rot. For 
ikke å snakke om gressplenene! 
Parken er i bruk hele året, men når 
jeg skriver dette den 5. februar er det 
livsfarlig å gå i parken på grunn av 
hålke og totalt manglende strøing.

Barn og voksne koser seg lengst nord på Parrstranda i 1966. (Foto: Dagbladet/Norsk 
Folkemuseum/Digitalt Museum

Status 2022
I en artikkel i 2018 skrev jeg: «Nå er 
det bevilget flere hundre millioner til 
Bølgen, og det er bra. Så får vi se om 
det i nær fremtid også kan bevilges 
penger til Drøbaks tusenårssted. Den 
som lever får se»..

Samme år vedtok kommunestyret 
en forvaltningsplan for parken fra 
Biologen til nordenden av Parrstranda. 
En rekke prosjekter ble beskrevet, 
men ikke kostnadsberegnet. 
Arbeidet er kommet i gang, men 
er sterkt forsinket. Kostnadene 
fyker i været, blant annet fordi man 
ikke var tilstrekkelig kjent med 
grunnforholdene nede ved Bassenget. 
Lekeparken skal ha kostet den nette 
sum av 6 mill. kr.!

Jeg har henvendt meg til pro-

sjektansvarlig om hva som var de 
opprinnelige anslagene for planene og 
hva som rammene ser ut til å bli i dag. 
Han kunne ikke svare! 

Siste nytt er at politikerne nå har 
bedt om en nærmere vurdering av det 
jeg vil kalle uforsvarlige planer for 
scene, dansegulv, vei og amfi. Også her 
var det lagt frem forslag uten full-
stendig kostnadsoverslag. Det er lagt 
opp til at store konserter med tilhø-
rende materiell og svære lastebiler skal 
kunne holdes. Hvorfor? Jeg ønsker at 
parken skal bevare sine kvaliteter som 
vi har i dag, med rusleveier gjennom 
parken fra nord til sør.

Kilder: 
Frogn Bygdebok, bind IV
Drøbak: Bilder fra en svunnen tid
Drøbak fra nord til syd

Husk navn på postkasser!
Kjære leser!

 Vårt frivillige distribusjonsapparat 
gjør en strålende jobb, deler ut 

nærmere 3000 utgaver av 
Pensjonist-nytt ved hver utgivelse.

 Vi har en liten bønn til våre 
lesere; sett navn på postkasser, 

samtlige som bor i din husstand. 
Det gjør jobben lettere. Tusen takk!

Redaksjonen



14 PENSJONIST-NYTT 1/2022 PENSJONIST-NYTT 1/2022 15

riktig tekkelig var det, helt til hun 
kom, Brigitte.

Bikinien
I 1946 fikk Bikini Island «æren» 
av å være stedet der den første biki-
nien «eksploderte» som bademote. 
Franske Louis Rekard sto bak. Avisene 

På 1800-tallet hadde Drøbak 
Larsens badehus, men den 
lokale oppmerksomheten rundt 
bademoter, spesielt for kvinner, lot 
vente på seg.

Tekst: Tom Ullsgård 

For å ta litt av historien om bademo-
ten for kvinner, Drøbak var en del 
av den. På 1800-tallet var det gjerne 
korsett, ankelbukser, tildekket over-
del, gjerne med badehatt og badetøyet 
var av ull eller flanell. Det ble økt 

oppmerksomhet rundt badetøyet 
fordi flere kvinner svømte i bassenger 
eller gikk på badehus, som i Drøbak. 
«Onepiece», prinsessestil, der alt 
hang sammen. Knelange bukser, 
gjerne knelangt skjørt som kunne 
fjernes under bading, var populært. 
Stoffet tok etter hvert inn så mye vann 
at det ble blytungt. Drøbak ble bade-
byen med kvinner og menn som i tiår 
hadde ulike badetider i det nye badet. 

Gamle bilder forteller om dusinvis 
av badeplasser i Frogn og Drøbak, 

Gamle bademoter
1927: I Drøbak Varmbad med tidsriktige badedrakter. Fra venstre Johanne Stageboe, 
Ingrid Madsen (bak), Alfhild Abrahamsen (foran) mens den fjerde er ukjent. 

skrev bikinimoten bare ville vare i 14 
dager. Hvor feil de tok. Da Brigitte 
Bardot steg opp av vannet i filmen 
«Og Gud skapte kvinnen» midt i 
1950-årene var det gjort. Bademoten 
var satt for en evighet. Etter hvert ble 
det produsert postkort fra Drøbak 
med bikinikledte kvinner, etter hvert 
bare halvparten av den. 

1925: Bildet er tatt på Elleskjær, badegjestene er smilende og tekkelig påkledd.

1900: Fanny Hvalbye og Molly Erichsen 
Hvalbye er de voksne på dette bildet tatt 
syd i Drøbak.

1900: Bildet er fra Husvik, tatt rundt 
1900.
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Venner av huset sørger for at både 
huset og resten av eiendommene bærer 
sin alder med stolthet. 

Skolegang i Frogn var ikke rare 
greiene på 1800-tallet. I 1874 kom en 
skole på Mellomdal. 

I 1902 fikk Marius Bøhlerengen 

(1867–1955) oppført en skolebygning 
på Digerud. Tidstypisk i sveitserstil. I 
2. etasje var det leilighet for vaktmes-
teren og veldig viktigere, en sløydsal.
Mange skulle overta gården hjemme, 
andre skulle ut i jobb som snekker. 

Bra i bygda
Det var ei god tid for Frognbygda. 
Historien om Parr-familien og is var 
slutt, men Axel Wiborg eksporterte 
isblokker frem til 1914, til han skjøt 
konas advokat på Christianias hoved-
gate. Dommen ble 12 års fengsel. 
Det skal legges til at Wiborg var en 
driftig mann, han skal ha anlagt flere 
dammer. 

Frognbygda fikk etter hvert 
suksess som «potetbygda» og «potit-
båten» Frogn. Varene skulle til torg i 
hovedstaden. 

Over 50 år
I mer enn 50 år var Digerud skole. 
Slutten skrev daværende Frogn kom-
mune da de bygde ut skolen på Dal. 
Elevene på Digerud havnet på Dal, 
ikke alle likte det. 

Om skolen er vi fortalt at i 1940-
årene delte man elevene i to, de yngste 
gikk tre av dagene, resten de tre andre. 
Lærer Andersen var en myndig mann. 
-Vi lærte det vi trengte, er vi fortalt.

På 1960-tallet, på vei mot 

felles-kommunen, følte mange at 
huset måtte sikres for all fremtid. I 
1961 ble det sendt en søknad til Frogn 
kommune. Stemmekretsen ville overta 
huset på Digerud. Kommunestyret 
sa ja. Foreningen «Hygga» sa ja, 
dog bare med 16 mot 5 stemmer. 2. 
februar 1962 kom det et eget skjøte 
og nye vedtekter. Skulle du leie huset 
kostet det 25 kroner kvelden.

Full råderett
Vi hopper til 2014. Styret i «Digerud 
forsamlingslokale» fikk kommunen 
med på nye vedtekter. Om huset blir 
solgt, skal inntektene gå til beste 
for innbyggerne i Nordre Frogn. 
Foreningen fikk full råderett, men 
også ansvaret for alt vedlikehold. Det 
ble tatt opp et lån med kommunal 
garanti, det gikk til utbedringer av 
huset. 

Kilder: 
Hilde Degerud Jahr: Isdrift i Frogn, 
Harald Lorentzen: Fjordbåtenes saga, 
diverse nettsider, muntlige kilder.)

Digerud - 120 år med 
skole og grendehus

STASELIG: Grendehuset på Digerud er et staselig hus, i år 120 år gammelt.

HISTORIER: Utedoen er like vakker som huset, om den går det mange historier.

Det står der så velholdt og vakkert, like ved veien. 120 år har det vært gjest-
fritt, skole og grendehus. Det som Marius Bøhlerengen satte opp i 1902.

Tekst: Tom Ullsgård
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Dagliglivet ser lysere ut etter 
to år med av og på, mest av. 
Venneforeningen er på nytt i full 
aktivitet. Det er en fornøyelse å por-
trettere en leder som kan se fremover, 

som kan glede seg over alt foreningen 
skal finne på. 

-Det flere og flere som møter opp 
til aktiviteter og arrangementer, og 
medlemstallet stiger. Det var 296, nå 

-Målet er å skape hygge
-Venneforeningens mål og hovedoppgave er å skape hygge for eldre, 
sier Inger Elisabet Michaelsen, lederen av Frogn Seniorsenters Venner 
er vårt portrett i denne utgaven.

Tekst og foto: Tom Ullsgård

KJØKKENET: Hver 14. dag har foreningens leder kjøkkentjeneste på Prestegården, det 
trives hun med. 

er vi 326, kan hun med et smil fortel-
le over en kaffekopp på Prestegården. 
Der hun også har kjøkkentjeneste 
annenhver uke.  

Inger Elisabet Michaelsen er et 
kjent ansikt for svært mange, men la 
oss ta det i rekkefølge. 

Barneårene tilbragte hun på Oslo 
øst. Tilknytningen til Frogn kom 
fordi foreldrene hadde hytte «på lan-
det», nærmere bestemt i Hallangen. 
«Byjenta» Inger Elisabet trivdes 
best på landet. 20 år gammel ble det 
giftemål med Bjørn. Det var farvel til 
Oslo og adresse Nordre Frogn. 

Boligsamvirket
20-åringen tidlig ble et aktivt med-
lem av lokalsamfunnet. På 1970-tal-
let bar det inn i politikken for 
Arbeiderpartiet. Kumulert, stemme-
sanker og inn i formannskapet. Inger 
brøt en barriere som første kvinne i 
e-verkets styre. Det som var guttas 
greie. Politikken måtte etter hvert 
vike plass for andre oppgaver. 

Boligsamvirket har alltid stått 
hennes hjerte nær. Mange av våre 
eldre lesere husker Inger Elisabet 
fra Drøbak BBL Hun ble ansatt i 
boligsamvirket på 1960-tallet og 
kontorleder i Drøbak BBL i 1970. 
Arbeidslivet endte opp i det som etter 
hvert ble til Follo BBL. De små ble til 
en stor. 

-Noe av de mest interessante og 
lærerike jeg fikk med meg i boligsam-
virket, var 12 år som styremedlem i 
NBBL.

Det kommer et hjertesukk fra 
Inger Elisabet når vi kommer inn på 
boligsituasjonen for dagens ungdom. 
-Om man ikke har foreldre som 
stiller opp, er det ikke enkelt. Mange 
har studiegjeld i tillegg. Det betyr at 
ungdom ofte starter ferden på bolig-
markedet med negativ egenkapital. 

Samfunnsengasjert
Inger Elisabet Michelsen tilhører 
kategorien vi trygt kan kalle sam-
funnsengasjert. Da hun hoppet av 
fra yrkeslivet var det ikke for å sette 
seg i sofakroken. Blant annet var 
hun besøksvenn i 11 år, 10 år hos det 
samme mennesket. Det leder oss inn 
på en viktig problemstilling. Eldre og 
ensomhet. En stor utfordring også for 
lokalsamfunnet. 

-Selv om vi ser at foreningen får 
flere medlemmer og folk er flinkere 
til å komme seg ut, er det mange 
som sitter ensomme hjemme. Noen 
vil ikke ut, andre kommer seg ikke 
ut. Jeg ønsker meg flere besøksven-
ner i Frogn og jeg ønsker meg en 
transportordning som kan få folk til 
kafeen i Prestegården og til forenin-
gens arrangementer.

Inger Elisabet er opptatt av å gi 
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andre den æren de fortjener. Driften 
av kafeen i Prestegården trekkes frem. 
26 kvinner og en mann gjør en stor 
jobb på frivillig basis. Hun henter 
frem Kristmar Wærnes, 44 år med 
frivillig arbeid! Utropstegnet er svært 
fortjent. 

Om de eldre i Frogn sier hun som 
de fleste andre: -De har det stort sett 
bra, men fremtidens utfordring med 
flere eldre i Frogn ligger i det offentli-
ge helsetilbudet. Om tilbudet holder 
tritt med det voksende antall eldre. 

Det er en blid leder vi drikker 
kaffe med. Prestegården fra 1926 er 
et fint sted, men som så mange andre 

MÅL: Foreningens hovedoppgave er å skape hygge for eldre, sier Venneforeningens 
leder, Inger Elisabet Michalsen.

gleder hun seg til at Hospitalet kan 
tas i bruk. Forhåpentligvis mot slut-
ten av året. Det er lettere å komme 
dit enn til Prestegården. 

Nå venter temamøter, teatertu-
rer, konserter og den siste «oppfin-
nelsen», Harry-tur til Strømstad. 
Deltagere forteller at turen var en 
knallsuksess, full buss og stormende 
jubel. 

Avslutningsvis har Inger Elisabet 
et ønske hun vil formidle. Hun 
ønsker seg flere «yngre eldre» i 
Venneforeningen, fra 62 år og opp-
over. -Vi vil jo gjerne fornye oss!

FØLG MED I

GRØNTHUSET
DRØBAK GRØNT- OG 

FRUKTTORG

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

Historien om et fall
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Historien om et fall
Kostnader og konsekvenser
av dagens alkoholpolitikk

30.06.2020   20:43:01
ALKOHOLENS JANUSFJES. 

POLITIETS ROLLE NÅR DET GÅR GALT.
Essay, 162 s. hft. kr. 198,-  ISBN  978-82-300-2079-1

Til salgs i din bokhandel og i nettbokhandelen.
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Det var fremsynte menn som star-
tet; major Erik Aaberg, brygge- og 
hotelleier Erling Ombudstvedt, 
ordfører Carl Gundersen, samt et 

par «investorer» på Hurum-siden. 
Anførselstegnet fordi det neppe var 
utbytte av betydning å hente.

Seilskuter, jakter, fergekvinner, 

loser, tollere, spritsmuglere, nytte-
trafikk og dampen hadde så langt satt 
sitt preg på fjorden. Men viktig; bilen 
hadde for lengst gjort sitt inntog i 
Drøbak. 

Mange i Drøbak hadde allerede i 
1909 sett bil for første gang da kong 
Haakon VII var på vei til Oscarsborg. 

Det var i 1928 var 42 «skjenelause 
kjøyregreier» i Drøbak, ni av disse 
var rutebiler. Bilen var kommet for å 
bli, men det manglet forbindelse over 
fjorden. 

Det var naturlig at det kom en 
ferge, om noen ville tape penger, i 
hvert fall på kort sikt. Det ble ferge 
og ruter i sommerhalvåret. Fra stat og 
fylke var det ingen hjelp å få. Norge 
var et fattig land. Etter hvert kom det 

bidrag fra veimyndighetene, avgjøren-
de for driften. Avisreferater forteller 
at selskapet måtte søke myndighetene 
om penger etter at driftsåret var i 
gang. Forutsigbarheten var null.

Leif 1
Den første fergen het «Leif 1». 
Prislappen var 18 500 kroner. Salget 
25 år senere ga 25 000. Kapasiteten var 
åtte biler og 20 passasjerer. Fergen ble 
et kjent og kjært innslag i båthavna, 
med ett unntak. -Trafikken medførte 
så mye støv at Kolbjørn måtte flytte 
båtbyggeriet til Bundefjorden, har 
Ingeborg Fredriksen fortalt. Flyttet 
ble også fergen, i 1952. Den havnet der 
den lå til det var slutt for godt. 

Den mest berømte fergepassasjeren 

FERGENE:

70 år som fylkesvei 
over fjorden

1971: Slik er det mange av oss som husker fergekaia, uten boliger.

29. juni 1931 er en viktig dato i historien om lokalsamfunnet. Det var 
datoen for stiftelsen av fergeselskapet, «fylkesveien over fjorden». 

Tekst: Tom Ullsgård

TRAVELT: Travelt på fergekaia, her er det to ferger i havna samtidig.
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gjennom 70 år var den russiske 
revolusjonshelten Trotskij. Han satt i 
«husarrest» på Hurum etter å ha blitt 
innvilget politisk asyl noen år tidli-
gere. Etter hvert ble han et problem for 
regjeringen Nygaardsvold. I 1936 kon-
taktet myndighetene fergekontoret og 
spesialbestilte en hemmelig fergetur. 
Fra Båthavna i Drøbak bar det videre 
til Fagerstrand, til en tankbåt og ut av 
landet. Drept med isøks fire år senere.

Riksvei
Fergeselskapet ble avhengig av at 
myndighetene garanterte for finan-
sieringen av «riksveien over fjor-
den». I 1968 trengte selskapet ny 
båt og penger. Fergetrafikken hadde 

eksplodert. «Drøbaksund 2» ble 
kjøpt. Kommunene Frogn og Hurum 
måtte inn med 650 000 kroner i A- og 
B-aksjer, etter hvert bare A. Strengt 
tatt var det ikke kommunenes opp-
gave å drive fergetrafikk, men det var 
viktig for å opprettholde riksveien 
over fjorden. Frogn sto foran år med 
bygging av ny barneskole, aldershjem 
og ny idrettshall, men fergeselskapet 
måtte ha pengene. 

Fergeselskapet hadde i mange år 
felles godsekspedisjon med Schøyen, 
og i 1954 kom det rutebilstasjon 
på brygga. Samarbeidet var ikke 
knirkefritt. I 1970 hadde den 
gamle trebrygga forfalt. Verken 
fergeselskapet eller Schøyen følte seg 

kallet til å ta på seg kostnadene med 
utbedring.

Savner du dampens rolle i denne 
historien? Om det er å si at rutebåten 
«D/S Holmestrand» gjorde sine siste 
turer til Drøbak i 1954. 

Fergeselskapet utvidet 
virksomheten. Fra 1972 drev selskapet 
fergen Svelvik-Verket.

Bro for ferge?
I 1970-årene økte lengden på 
fergekøen. Den kunne strekke seg fra 
brygga til Torget, verst på fredager. 
Lengden på trailerne økte og flere 
privatbiler skulle over fjorden. Folk 
fikk hytter og fritid. 

Redaktør Harry Harsson i 
Østlandets Blad i Ski ville løse proble-
met med bro over fjorden, gjerne med 
et brokar på Parrstranda og påkjøring 
på Seiersten. Fylkesmyndigheter 
og Frogn kommune kjøpte aksjer i 
«Fjordbroene». Finansieringen var 
på plass. Debatten pågikk i mange år 
før det formelt ble skrinlagt. Oslo og 
Østfold sa nei, den lokale motstand i 
Drøbak var formidabel.

Bro ble til tunnel, fra Måna. 
Fergen kunne i slutten av juni 2000 
gå den siste ordinære turen. Noen 
kilometer lenger nord åpnet kong 
Harald Oslofjordtunnelen. Helt slutt 
var det ikke. I 2004 måtte fergen ta 
noen ekstra runder. Det hadde rast i 
tunnelen. 

Biler og jazz
Ferger huskes av folk, mange tiår etter 
det er slutt. Mange husker «M/F 
Kvarven», «MF Mjøsfergen IV», 
som ble til «Drøbaksund 3», utleid til 
det kom et nytt fergeleie i 1988. 

Mange husker «M/S Jacobine», 
kjøpt som «Hvalerfergen IV» i 1992. 
Det ble lite biltrafikk og mye jazz. 
Finn Eriksen, kjøpte båten i 2012. 
Tre år etter havnet den hos Bjørvika 
Skipsselskap AS. 

Arbeidsplasser
Fergeselskapet har vært en av de 
viktigste arbeidsplasser i kommunens 
historie. Mange slapp å reise ut av 
kommunen for å finne seg en jobb, 
andre kom fra sjøen og tok jobb på 
fergen. Alf Pedersen ble sjef i 1977, 
Grethe Turid Syversen overtok i i 
1996. Begge svært dyktige ledere.  

De største og viktigste aksjonærene 
i Fergeselskapet Drøbak-Hurum-
Svelvik AS var i 2020: Frogn 
kommune 40,71 %, Asker (som har 
tatt opp i seg Hurum) kommune 
38,24% og May-Britt Johannessen  
6 %. Styreleder i 2020 var Ann 
Kristin Raanaas Reklev. 

Fergen er historie, men fylkesveien 
over fjorden var av en slik betydning at 
det knapt kan beskrives.

FØRST: Leif 1, som her legger til i båthavna, var den første fergen i selskapet. 
Kapasiteten var 8 biler og 20 passasjerer.
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Storgaten 15, 1440 Drøbak. Tlf. 64 93 46 55
Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.
Velkommen til en liten
glad kunstopplevelse!
Storgt. 15, Drøbak
Telefon 64 93 46 55

Drøbak Mek
Verksted AS

AUTORISERT
RØRLEGGERBEDRIFT

Telefon 64 93 04 43
Osloveien 7, 1440 Drøbak

AAMODT FYSIKALSKE 
INSTITUTT

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

Telefon 64 93 20 11

Telefon 64 90 59 20

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Holterveien 4 E, 1448 Drøbak
93 89 49 85/47 35 05 23

post@kjellernggh.no ║ www.kjellernggh.no
Facebook: KjellernGGH 

Holterveien 3, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 43 15

Lekebutikk på Drøbak City
med solide merkevarer av høy kvalitet

Hyggelig kafe i hjertet av Amfi Drøbak City.
Hjemmelaget og tradisjonell mat. 

Vi lager kaker på bestilling og hvetekringle til minnestunder.

Mandag-fredag 10.00-20.00. Lørdag 10.00-18.00
Holterveien 3, 1448 Drøbak. Telefon 95808400 

E-post: evythune@hotmail.no

Vi fører dameklær fra

YASMIN
Christina Isabella Seim

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

E-post: post@yasmin.no

Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Telefon 64 93 26 33

Drøbak City
Tlf: 64 93 09 84

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

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

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

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

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

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

Her ønsker vi oss
din annonse!

Kontakt: Tom Ullsgård
e-post: ullsgaard@gmail.com

Mobil 911 35 481

Utgivelsen støttes av
Drøbak Frogn Pensjonistforening
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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

Apper, innlogging, nett, mobil eller PC

TRENGER DU HJELP?

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

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.

Vil du bli bedre kjent med Frognmarka og er i god fysisk form?

Bli med oss på tur

ScooterpatruljenTirsdagsturen

Scooterpatruljen. (Foto: Gro Paulsen)

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:

frognmarka.no/turer/tursamarbeid-med-frivilligsentralen/

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.
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Vi har i dagens utgave historien om 
Erik Askautrud badelivet i Drøbak og 
utviklingen som badeby. Vi har hentet 
frem et bilde av huset som ingen av 
dagens lesere har sett, de færreste har 
hørt om.

Dampen begynte å gå regelmes-
sig på slutten av 1850- og starten av 
1860-tallet. Såkalt «interesserte bor-
gere» tok den gang initiativ til et hus 
mellom to kullopplag, ved en diger 
stabel med ved.

Huset kom på plass i 1869, 
etter hvert kjøpt av skipper Lauritz 
Larsen på en tomt som Drøbak by 

hadde betalt 12 000 kroner for. 
Eiendommen skal ha tilhørt Søren A. 
Parr, kongen av is-eksport.

Fruen drev
Lauritz var på sjøen som skipper, men 
hjemme i Drøbak skal fru Karen ha 
drevet virksomheten. En av byens 
mange skomakere, Holm het han, 
sørget for at det ble utført pisking med 
bjerkeris i badet. Et bad som hadde 
både gytje- og furunålsbad.

Bassenget skal ha vært 5 x 8 meter. 
Suksess? Nei, slett ikke. I 1886 gikk 
hele greia konkurs.

Ingen av våre leserne har sett det, ei heller brukt det: 

Larsens Badehus

1869: Det var i 1869 det kom et badehus i den sydlige delen av det vi i dag kjenner som 
Sjøtorvet.

Politikk
Den tidligere streikelederen var etter 
hvert blitt Høyremann og ble valgt 
inn i bystyret i Drøbak høsten 1945. 
Der gjorde han seg raskt bemerket og 
ble gruppeleder for partiet. Den gang 
ble ordføreren valgt for ett år av gan-
gen, og i 1953 og 1955 oppnådde han 
å bli ordfører gjennom loddtrekning, 
til tross for at Arbeiderpartiet satt 
med flertallet. Det var i denne perio-
den han som førstemann hevdet at 
Drøbak og Frogn burde slås sammen, 
noe som falt på steingrunn den gang. 
Han var med på å få viktige bedrifter 
som Jobu og Ilni til Drøbak i denne 
perioden. Jobu fikk gratis tomt nord i 
Drøbak.

En annen viktig sak var bevaring 
av Parrstranda. Stranda og Villa Parr 
var i privat eie, men pensjonatet slet 
med økonomien. Fattern førte for-
handlingene i 1956 for Drøbak og 
oppnådde den gunstige pris av kr. 

I forrige nummer av Pensjonisstnytt fortalte jeg om fatterns liv fra fødselen 
i 1909 og til freden i 1945. Her tar jeg for meg resten av hans spennende liv 
frem til han døde i 2000.

DEL 2                                                                                                  Tekst: Erik Askautrud

Helge Askautrud
– fattiggutten som ble kjøpmann og ordfører

265.000! Tomta var på 12.5 mål med 
en strandlinje på 321 meter, uten tvil 
et kupp også på den tid. 

Neste sak ble sammenslåingen av 
Drøbak og Frogn. I slutten av femti-
årene hadde Scheikomiteen foreslått 
en sammenslåing av de to kommu-
nene. Frogn kommune gikk enstem-
mig inn for dette. I Drøbak var et lite 
mindretall positive, fattern selvfølgelig 
og Karl And. Abrahamsen. Flertallet 
gikk inn for en byutvidelse inn i 
Frogn, noe som ble kontant avvist av 
kommunestyret i Frogn. Resultatet 
ble som kjent en sammenslåing. Den 
siste striden sto om navnet, men også 
her tapte Drøbak. Det første valget i 
den nye kommunen ga 16 plasser til 
Arbeiderpartiet og 15 til de borgerlige. 
David Kjellberg ble den første ord-
føreren, mens fattern var foreslått av 
de borgerlige.

Etter noen år i opposisjon ble 
han valgt til ordfører for perioden 
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1968-71. En sak som gledet ham fra 
denne tiden var vedtaket om å bygge 
Frognhallen. Etter en periode som 
ordfører erklærte han at han nå hadde 
nådd sine mål i politikken, nå ville 
han være med å utvikle butikken 
videre sammen med min bror Gunnar.

Forretningen
Som nevnt startet han butikk i 
Bankgården i 1933. Lokalet var hel-
ler lite, to tredeler av dagens bakeri. 
Utkjørsel fra Bankgården var i byggets 
nederste del, men fattern fikk banken 
til å lage ny utkjørsel mot Kirkegata, 
slik han kunne utvide lokalet med 
femti prosent. Lager var i to eldgamle 
trebygninger i bakgården, der han bl.a. 
gjemte våpen under krigen.

I 1954 åpnet han en kjøkkenavde-
ling i Grøn-Hansen-gården, og om-
trent samtidig fikk han revet de gamle 
lagrene og bygget et stort og tidsmessig 
lager. Kundene strømmet til, og da 

hyttebyggingen begynte i Frogn, ble 
det gode tider.

Senere ble gårdens eier, Follo 
Sparebank fusjonert med en av stor-
bankene i Oslo og husleien skrudd 
i været. Svaret på dette ble å kjøpe 
Handelshuset og senere å bygge nytt 
butikklokale mellom de to bygnin-
gene. På åttitallet ble det brått slutt 
på de gode tidene. Drøbak City ble 
etablert og fattern og min bror fikk 
tilbud om å leie seg inn. For en gangs 
skyld spurte fattern meg om råd, som 
var at det tilbudet måtte de bite på, 
ellers ville det gå galt. Og slik gikk det 
dessverre. Jeg tror dette er den eneste 
større feilvurderingen han gjorde som 
kjøpmann.

Ved siden av butikken eide firmaet 
også to bygninger, den ene der Joar 
Foto holdt til og bygningene nede ved 
Sundbrygga. Min søster arvet fatterns 
halvpart i bygningene på Sundbrygga, 
mens det andre huset ble seksjonert og 
solgt. I dag er det ingen ting igjen etter 
den forretningen fattern startet for 88 
år siden.

Familien
Som nevnt giftet fattern seg med min 
mor Else, født Tandstad, i 1933. Min 
bror Gunnar ble født i 1934, min 
søster Bibi i 1936 og jeg i 1940.

Som nevnt var fatterns arbeidsda-
ger lange. I tillegg drev han med idrett 
i yngre dager og senere som tillitsvalgt 
i DFI, før politikken overtok. Dette 

førte til at det ble lite tid til familien i 
barnas oppvekst. Vi barna ble derfor 
i stor grad henvist til oss selv, bortsett 
fra at muttern var et godt holdepunkt 
i tilværelsen. 

Senere, da han ble eldre og muttern 
syk, viste han en ny, eller rettere sagt 
to nye sider av seg selv. Han ble en om-
sorgsperson for muttern og etter hvert 
en ganske god kokk, han som knapt 
hadde visst hvor kjøleskapet var. Etter 
at muttern døde i 1988, ble familien 
viktig for ham og han hadde bl.a. stor 
glede av å invitere hele familien til 
høstens fårikålmiddag,

1945: På fem dagers varsel ble det 
arrangert 17. mai i Drøbak i 1945. Helge 
Askautrud var leder av arrangementet og 
den selvfølgelige 17. mai-taler.

SENTRAL: Helge Askautrud, her med hunden Stegg, fotografert i båthavna. Han var 
svært sentral i samfunnet som i næringsliv, politikk og idretten i det meste av sitt 
voksne liv.

Han var klar til det siste, men var 
så uheldig å falle og brekke lårhalsen 
da han var nesten 91 år gammel. Han 
kom på Moss sykehus, og fikk etter 
hvert navnet Høvdingen blant per-
sonalet. Seg selv lik bestemte han at 
nå var tiden inne for å forlate denne 
verden, noe som skjedde etter elleve 
dagers sykeleie den 9.11.2000.

Kilder:
Frogn bygdebokverk III og IV
DFI’s jubileumsskrift 1918-2018eHH
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-Vi var sikre på at vi skulle få skipet 
helt inn i stua, sa vaktmester Bahus 
i et intervju med Amta. Familien 
jobbet og bodde på Skiphelle. De 
var øyenvitner til det som skjedde. 
Men la oss ta det helt fra starten 
av. Skipet som i syv år lå der som et 
symbol på en ufattelig menneskelig 
tragedie, fenomenal norsk sabotasje, 
tyske nederlag og kommunens største 

turistattraksjon. «Full pakke», for å 
si det slik.

La oss starte i hovedstaden. 
Transportskipene Monte Rosa (som 
ikke sank) og Donau var målet 
for aksjonen Roy Nilsen og Max 
Manus utførte på Oslo havn i januar 
1945. Tyskerne var i ferd med å tape 
krigen, transportveier begynte å bli 
lukket igjen, de to transportskipene 

var viktige. Donau hadde tidligere 
kollidert utenfor Stettin, men reparert 
og satt i full drift. Skipet slapp også 
unna et alliert flyangrep mot Stettin i 
april 1943.

Fraktet jøder
Donau var ved krigens begynnelse eid 
av et tysk rederi. Skipet ble rekvirert 
av myndighetene og utstyrt med 
luftvernskyts og senkeminer. Donau 
ble satt inn i transport mellom Stettin 
og Norge. 26. november 1942 ble 532 
norske jøder bragt om bord. Om de 
ikke visste hva som ventet, hadde nok 
de fleste en anelse etter aksjonen som 
var satt i verk mot norske jøder.

Utsultede sovjetiske krigsfanger 

var blitt sendt med skipet som også 
fraktet tropper og utstyr fra Tyskland 
til Norge. Donau ble med rette kalt 
for slaveskipet. 

Sabotørene Max Manus og Roy 
Nilsen hadde en eneste mulighet til å 
få utført sabotasjeaksjonen. De måtte 
gjemme seg før det la til kai ved det 
som senere ble kai for Amerikalinjen. 
I tre dager lå de der blant søppel og 
rotter. Ble de oppdaget var det ingen 
fluktmuligheter, det var bare å skyte 
til ammunisjonen tok slutt. De ville 
neppe komme levende fra det.

16. januar 1945 fikk de festet 
limpetene. En vareheis, en gummibåt, 
verktøykassen og Kåre Halvorsen 
var nøkkelen til en nærmest utrolig 

- i Skiphellebukta fra 1945 til 1952
Det var i 1952, for 70 år siden, etter syv års «gjesteopptreden» at store 
tyske kraner maktet å heve slaveskipet Donau i Skiphellebukta.  

Tekst: Tom Ullsgård

Slaveskipet Donau

1945: Donau slik det i syv 
år lå i Skiphellebukta.

1940: Donau slik det opprinnelig så ut da krigen tok til i 1940.
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jobb. En avledningsmanøver med en 
utålmodig varebilsjåfør gjorde det 
mulig å få inn utstyret de trengte. 
Falske papirer og en Roy Nilsen som 
«skled», var også en avgjørende detalj.

De tyske vaktene hadde ordre 
om å skyte på alt som beveget seg i 
vannet. Tyskerne var livredd sabotasje. 
Med en taustige fikk Roy og Max 
festet limpets under vannlinjen, så 
nær hverandre at eksplosjonen fra 
en av dem ville antenne resten. De 
tyske vaktene tittet av og til ned mot 
vannet ved skipssiden, men Max 
og Roy klarte å få gjort jobben. De 
hadde en limpets til overs, den fikk 
«Rolanseck» som hadde lagt til kai 
på andre siden. Skipet eksploderte, 
men ble tauet inn til Aker Mek. 
verksted og reparert.

Feil sted
Donau skulle senkes i åpen sjø, ikke 
ved Skiphellebukta. Slik gikk det 
ikke. Etternølere som skulle være med 
skipet bidro til at avgangen fra Oslo 
ble utsatt. Derfor Skiphellebukta. 
Skipet var på vei til motsatt side 
av bukta etter eksplosjonen, men 
kapteinen fikk endret kurs. Det 
bar mot Skiphellebukta for full 
maskin. Baugen havnet på land, 
men akterenden sank til 40 meter. 
Antallet omkomne er ikke kjent. 
Adolf Osterloh, en sjømann om bord, 
har senere fortalt at det på Donau var 
1230 alpejegere, kanoner, lastebiler 

og hester på skipet. I tillegg kanon- og 
sivil besetning. Totalt var det ca. 1500 
mennesker på skipet. Paul Grünbeck 
het skipets kaptein. 

For å ta hånd om alle som kom 
i land i bukta, sendte tyskerne 
biler til Skiphelle som også var 
bergingsmannskap. I tillegg ble 
det satt opp et ekstratog mellom 
Ås og Oslo for å få skipets folk til 
hovedstaden. Sabotørene Max Manus 
og Roy Nilsen var ikke snauere 
enn at de reiste til Frogn for å se 
sluttresultatet av jobben de hadde 
gjort. 

Syv år
Det var i 1952, mer enn syv år etter 
eksplosjonen, at Donau ble fjernet. Et 
konsortium fra Bergen kjøpte skipet. 
Selger var Direktoratet for offentlig 
eiendom. Bergensiana ble det navnet, 
men det viste seg snart at en reparasjon 
var ulønnsom. Skipet ble til slutt tauet 
til Hamburg der det ble hugget opp 
og til skrapjern i det «nye» Tyskland. 
Skipsklokken er igjen i Norge, på 
Holocaustsenteret på Bygdøy.

I syv år var Donau en stor turist-
attraksjon i Frogn. Folk valfartet 
hit for å se slaveskipet som i 1942 
fraktet 532 jøder ut av landet. Med få 
unntak endte disse sitt liv i tyskernes 
okkupasjonsleire.

Uttalelsen falt på et temamøte Frogn 
Seniorsenters Venner arrangerte 
3. mai. 
 Stua i Prestegården var full 
av forventningsfulle medlemmer. 
Boligkonsulent Anne-Cathrine S. 
Stadheim i Frogn kommune skulle 
innfri. Hun «leverte», sett fra 
administrasjonens side. Stadheim 
fortalte om prosjekter under bygging 
og fullførelse med innflytting i høst, 
på Belsjø og Ullerud. Begge steder 
boliger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, boliger kommunen 
mangler. Boliger for mennesker som 
har behov mellom det å være på 
sykehjem og det å være hjemme i egen 
bolig. Husleien er «gjengs», ikke 
subsidiert. Husleieloven sier leietid 
på tre år, normalt fornyes denne. 
Tildelingen skjer i høst.

Savner bygging
Tilbake til ingressen. De fremmøtte 
var svært interessert i hva kommunen 
har å by eldre som vil selge eksempelvis 
en enebolig for å bo i en bolig som er 
tilpasset alder, krefter og økonomi. 
Stikkordet er Dyrløkkebakken. 
Planprogrammet forteller om inntil 
90 omsorgsboliger tilpasset eldre. Salg 
og utleie. Boliger til ulike grupper. 

Det var politikerne som burde 
vært på plass for å svare på spørsmål 
om dette prosjektet. Det får komme 
ved neste korsvei. Fra «salen» ble det 
vist til at vi bor i en kommune der 
«eldrebølgen» øker, det samme gjør 
behovet for omsorgsboliger.

Det ble vist til nabokommuner 
som hadde vært flinke til å bygge den 
type bolig som etterlyses. Blant annet 
Vestby. 

Vi kan bare si; følg med på 
kommunens nettsider og i lokalavisen 
om utviklingen av prosjektet. 

Ønsker eldreboliger!
-Vi ønsker oss boliger øremerket for eldre mennesker og våre behov, det 
må vi fortelle politikerne. 

Tekst: Tom Ullsgård
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Bent vant den første Kongepokalen 
som ble vunnet av en idrettsutøver 
som representerte en lokal klubb, 
Drøbak/Frogn Svømmeklubb. Ikke 
nok med det, han hadde tatt de fleste 
av sine svømmetak og gjort de fleste av 
sine treningstimer i det lille bassenget 
på Seiersten. 12,5 meter langt.  

KONGEPOKAL: Det var et stort øyeblikk både for Bent Brask og for Drøbak/Frogn 
Svømmeklubb da 21-åringen sammen med Lene Jenssen kunne feire Kongepokalen.

Svømmeklubben er i dag en gruppe 
i DFI, i april belønnet med nesten 
400 000 kroner av en stiftelse. 

Det var knallhard konkurranse om 
Kongepokalen i dette mesterskapet. 
En av utfordrerne var Arne 
Borgstrøm, i 1970-årene en av Europas 
beste svømmere. I mesterskapet, 

utendørs på langbane, holdt det ikke 
mot den 91 kilo tunge og 1,98 meter 
høye bamsen fra Drøbak. Bent svømte 
sin 100 meter fri gikk på 52,56. Det 
var godt nok for svømmeren som året 
før hadde blitt nr. 11 på 100 meter 
i VM. Distansen med den hardeste 
konkurransen. Svømmernes formel 1. 

Stortalent
Bent la grunnlaget for sin suksess 
sammen med dusinvis av andre 
ungdommer fra Frogn. Han svømte 
han time etter time, lengde etter 
lengde i Seiersten-bassenget. Som 
oftest under ledelse av Sverre Skrinde. 
Det viste seg tidlig at den storvokste 
gutten var et sjeldent talent. Tidlig 
ble det seire i lokale konkurranser 
på Østlandet, og 1972 tok han flere 
gull og kåret til beste svømmer i det 
nasjonale ungdomsmesterskapet. Den 
første individuelle medaljen i et norsk 
seniormesterskap kom i 1974.

Det skulle bli mange NM-gull 
som senior, hele 14, 6 på 100 meter 
fri, 3 på 200 meter fri, 3 på 100 meter 
butterfly, 1 på 200 meter butterfly og 
1 på 400 meter fri. NM-statistikken 
forteller også om 14 sølvmedaljer og 
12 bronse. Totalt 40 NM-medaljer 
som senior. Ingen utøver fra Frogn er i 
nærheten. Vi tør legge til at det neppe 
er noen som vil komme opp mot hans 
medaljefangst i NM. 

Kongepokalen!
Sommeren 1979 skapte 21 år Bent Brask fra Drøbak lokal idretts-
historie. Kongepokalen ble med fra Drammensbadet, på fergen over 
fjorden og hjem til Drøbak. 

Tekst: Tom Ullsgård

OL-rekord
Selvfølgelig satte Bent mange norske 
rekorder. 13 totalt, 7 på kortbane 
og 6 på langbane. Den mest kjente 
rekorden kom under OL i Montreal 
i 1976. Bent svømte åpningsetappen 
på det norske laget som deltok på 200 
meter fri. Det gikk unna på 1,57,01. 
Norge ble nr. 10, to plasser fra finale. 

Deltagelse i OL i 1980 ble det aldri. 
I likhet med en rekke andre nasjoner 
gjorde Idrettstinget i Norge et svært 
omdiskutert boikott-vedtak. Norge 
sendte ingen utøvere til OL i Moskva, 
et vedtak som bidro til at mange ga seg 
med toppidrett. 

Egen innsats
Selv om Bent som ung gutt kan takke 
dyktige svømmetrenere i Drøbak 
for at han ble så god, kan han først 
og fremst takke seg selv og egen 
treningsvilje. Bamsen fra Drøbak la 
ned tusentall av timer med trening, 

Bent (i midten) gjorde en strålende innsats 
i VM i 1978 med sin 11. plass. Her sammen 
med to andre sterke VM-deltagere, Vigdis 
Olsen og Marita Karlsen (t.h.)
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DDRRØØBBAAKK  
TTVVEERRRRFFAAGGLLIIGGEE  KKLLIINNIIKKKK

• Kiropraktor
• Massasjeterapeut
• Fysioterapeut
• Manuellterapeut

• Osteopat
• Trykkbølge
• Såletilpasning
• AktivA

www.dtklinikk.no – 64 98 98 70
Holterveien 4G, 1448 Drøbak

Åpningstider:
Man., tirs., fre. 09-15

Ons., tors. 09-19
Lør. 10-14

Torget • 1440 Drøbak
Tlf 64 90 64 60 • Faks 64 93 56 29

Sommertid:
 Man.–fre. 09–15, lør. 10-14

STOR UTSTILLING
Alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

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

GALLERI OG RAMMEVERKS
TED

MALERIER

GRAFIKK

 GLASS

KERAMIKK

SMYKKER

RAMMEVERKSTED

Niels Carlsens gate 2
1440 Drøbak

Tlf. 64 98 90 77 / 480 69 054

ann-i-h@online.no        
www.creativegalleri.com

Åpningstider: 
tirs/fre 10-17

ons/lør 10-16,  tors 10-19  
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

Noen av våre lesere har reagert på 
at de får to blader til husstanden. Så 
lenge medlemmene i samme husstand 
ikke har samme etternavn, må det 
dessverre være slik.
Pensjonist-nytt distribueres etter 
adresser (nye hver gang) levert 
av folkeregisteret. Medlemmer 
av Frogn seniorsenters venner 
kleber adresseetikettene, hvoretter 
frivillige distribuerer bladene rundt i 
kommunen – alt på frivillig basis.
Vi oppfordrer de som får to eks. av 
bladet til å dele med andre, f.eks. 
naboen som enda ikke har nådd 
«kvalifisert alder», 67 år.

Distribusjon av 
Pensjonist-nytt

kombinert med et stort talent og 
ypperlige fysiske forutsetninger måtte 
det bli bra. 

I godt voksen alder fikk Bent 
problemer med helsen. Disse 
møtte han på samme måte som 
han hadde tatt utfordringene som 
toppidrettsutøver, det ga resultater. 

Bent er utdannet fysioterapeut og 
manuellterapeut, er eier og gründer 
i en bedrift i Rolvsøy (Fredrikstad) 
med et spennende konsept. De har en 
litt annen tilnærming enn det som er 
vanlig til en skade eller et problem.

Det hører også med til historien at 
han var en selvfølgelig gjest da Bølgen 
i sin tid ble offisielt åpnet. Ingen la ned 
flere timer i det gamle bassenget. 
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-Drøbak Kystlag inviterer eldre 
i Frogn ut i båt. Vegard Arnhoff, 
den tidligere OL-deltageren, vil 
ha blant andre «godt voksne» ut 
på tur, ut i båt. 

Tekst: Tom Ullsgård

Vi er litt sent ute med nyheten. 
Tilbudet har vært der denne våren, 
og forhåpentligvis har noen av våre 
lesere benyttet det. Det relativt 
nystartede Drøbak Kystlag har fått 
penger gjennom stiftelser og offentlige 
ekstramidler knyttet til pandemien. 
De har et tilbud for barn, barnebarn 

og foreldre med og uten assistanse fra 
folk i Drøbak Kystlag, og ikke minst 
er det et tilbud til eldre.

Den sportsinteresserte delen av 
våre lesere husker seileren Vegard 
Arnhoff. På slutten av 1990-tallet 
var han sammen med Christopher 
Sundby fra Son blant verdens 
beste i sin båtklasse. En skade hos 
Christopher gjorde en antatt OL-
medalje om til en 13. plass. Nå ivrer 
Vegard for å få folk ut i båt. Folk i alle 
aldre, veldig gjerne oss «godt voksne».  

Tilrettelagt
-Vi har tilrettelagt turer. Det er 
muligheter for at barnebarn, barn 
og besteforeldre kan være sammen i 
båt. Barn og barnebarn kan ta med 
foreldre, eller bestefar kan ta med den 
yngre generasjon. Vi hjelper til, vi er 
i båten så langt det er ønskelig. Vi tar 
også med eldre på båttur, folk som vil 
ut et par timer, inn i Hallangspollen, 
rundt Håøya eller hvor det måtte være. 

Vi sitter sammen med Vegard 
på en krakk i Båthavna. Vi sitter på 
molo B. Noen meter unna ligger 
det en Pioner med plass til seks-syv. 
Ved siden av den grå farkosten lig-
ger et par andre litt mindre, ved bua 
til Solfrid en fjerde. Rusler vi bort 
til det som var Vimpelfabrikken, 
fabrikken med storsuksess knyttet 
til OL på Lillehammer, finner vi to 
BB11. Båtene som Bringsværds verft 
på Husvikholmen produserte 1170 

stykker av. Levert til store deler av 
verden. Den første kom 1956; moroa 
varte til plast og Yngling tok over i 
starten av 1970-årene. BB11 hadde sitt 
eget NM i Drøbak i 1972, vunnet av 
Tore Evensen. Mange husker hvordan 
Evensen-brødrene i Fiskebasaren på 
Torget så elegant håndterte sin BB11 
ut og inn av Båthavna. Det er lokalhis-
torie i de to båtene som Kystlaget nå 
har.   -En fenomenal båt, sier Vegard. 
Kystlaget fikk først den ene, og da 
giveren så hvor seriøst de jobbet, fikk 
de også den andre. Nå pusses det på to 
båter som blir en attraksjon i Drøbak. 

Redsel
-Mange mennesker er redde for å 
dra ut i båt. Det skal de ikke være. Vi 
sørger for at sikkerheten er som den 
skal. Folk skal få hjelp til å komme om 
bord, og vi er gjerne med ut. Kystlaget 
har også opplevd stor giverglede. 
Viktig og nødvendig utstyr har de fått 
fra folk som synes prosjektet er bra, 
sier Vegard. 

«Titusenkroner-spørsmålet» er 
selvfølgelig hvorfor prosjektet er satt i 
gang?

Svaret er verken komplisert eller 
oppsiktsvekkende. -Vi ble oppfordret 
til å søke om prosjektmidler til det 
tilbudet vi nå har lansert. Midlene 
fikk vi og gjorde prosjektet mulig. 
Kystlaget er opptatt av å få folk ut i 
båt. Vi er opptatt av at mange eldre 
ikke kommer seg ut, og vi ønsker å 

Inviterer eldre 
ut i båt

STOLTE: Giv akt og tommelen opp for BB 11, Vegard Arnhoff og Drøbak Kystlag har 
fått to av dem.
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Huset ble satt opp som et panelt 
tømmerhus i to etasjer og med loft. Et 
skjøte fra 1880 viser at Wiktoria hotell 
ble overdratt fra en herr Torp til vogn-
mann Karl Martinius Abrahamsen. 
Han og kona Amalie drev hotell i 
1896 og 1897. Det var gode tider 
og «fullt hus» rundt 1900-tallet. 
Badebyen Drøbak var besøkt av 

kunstnere og velstående badegjester. I 
disse årene ble Drøbak om sommeren 
et samlingssted for flokker av denne 
kategori.

Blomstret
Det vanligvis nokså sedate, rolige 
og verdige småbymiljøet blomstret 
opp både med romantikk, dans i 

Britannia brenner!
Britannia hotell i Drøbak brant ned i mars 1980. Det tradisjonsrike 
huset som ble flammenes rov, var sannsynligvis ca. 200 år.

Tekst: Jan-Erik Klynderud

Det var en svært stor begivenhet da Britannia brant i mars 1980. Hotell ble det aldri igjen.

bidra. Mange har vært helsearbeidere 
i eget hus, også disse er det viktig å nå. 
Om redselen for å bli med ut i båt er 
for stor, ja så kom ned til oss på brygga 
og bare bli der, sier Vegard. 44-åringen 
bobler over av entusiasme etter å få 
med folk. 

Påmelding
Vi skriver om et prosjekt som er sikret 
for inneværende år, et prosjekt det 
også er interesse for i storkommunen 
Nordre Follo (det sammensluttede Ski 
og Oppegård). Så blir det spennende 
å se hva fremtiden bringer. Kystlaget 
trenger muligheten til å kunne bruke 
et kommunalt område, kanskje i 
gjestehavna.

Litt av fremtidens 
logistikk med båtplas-
ser og finansiering var 
ikke på plass da vi gjorde 

intervjuet; for alt vi vet kan det være 
på plass nå. 

Det er viktig å vite hvordan du kan 
komme deg på tur. Påmelding og hen-
vendelser kan skje gjennom en egen 
facebook-gruppe: Drøbak Kystlag. 

Mange av våre lesere bruker ikke 
facebook. Det finnes en annen mulig-
het. Muligheten heter Gro Paulsen 
og Frivillighetssentralen. De mottar 
henvendelser og tar kontakt med 
Kystlaget. 

-Glem ikke å skrive at tilbudet 
er gratis, det er det siste vi hører fra 
Vegard da han låser oss ut av den 
tidligere Vimpelfabrikken. Vi lover å 
skrive: Tilbudet er gratis!

TUR: En Pioner, som det er 
lett å komme ombord i, 

kan ta 6–7 eldre ut på tur.
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Badeparken – og sus og dus på hotel-
ler og i pensjonater. De fleste av disse 
såkalte Christiania-bohemene, hadde 
lagt til side noen av hovedstadens 
hektiske uvaner og skikker og forsøkte 
seg på noen rolige og produktive år. 
Drøbak var stedet man fikk inspi-
rasjon og fant motiver til en rekke 
stemningsskildringer. Det var nå de 
oppdaget perlene langs fjorden. 

Skiftet navn
Underveis var navnet blitt Britannia, 
eiere av hotellet hadde kommet og 
gått. I 1931 røkte en mann på senga, 
og store deler av bygningen ble skadet. 
Brannen førte til en livlig diskusjon 
hvorvidt huset skulle rives eller bygges 

opp i mur. Materialene som til slutt 
ble valgt var fremdeles av tre. 

En av eierne, Emil Ombudstvedt, 
reklamerte i 1932: «Drøbaks tra-
disjonsrike gamle hotell presenterer 
seg våren 1932 i helt moderne stand. 
Hotellet er gjenoppført etter brannen 
høsten 1931 og åpner pinseaften. Øl 
og vinrett. Pensjonspris kr 6,00 pr. 
døgn for for badegjester». 

Båthagen mot vest var et populært 
tilholdssted sommerstid med uteserve-
ring, hagebord, paviljong og dam hvor 
gullfiskene fritt fikk boltre seg. 

Turbulente år
Etter en del magre og turbulente år, 
brant hotellet ned for godt i mars 

1932: Hotellet slik det var avbildet i en annonsekampanje i 1932, etter brannen i 1931. 1930: Hotellet sett fra bakhagen.

1980. Den ansvarlige for driften ble 
tiltalt for brannstiftelse etter den 
såkalte mordbrannparagrafen, men ble 
frifunnet. Det siste glass var drukket, 
musikken hadde forstummet og et 
farge- og minnerikt trekk i bybildet 
var borte for godt.

Kilde: 
Artikkelen er hentet etter tillatelse fra Jan-
Erik Klynderuds «Uten en tråd – men mye 
om Drøbak. Historiske perler og episoder». 

GAMLE DAGER: 
I de riktige 

gode, gamle 
dager. Hotellet 

til venstre i 
Storgata. En 

vognmann med 
hest kommer 

også ruslende.
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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.
Cowboyfrokost: Tirsdager kl. 10.30

Frogn seniorsenterFrogn seniorsenter
Seierstenveien 1, postboks 328, 1441 Drøbak


