
Pressemelding Follominne 2020

Ny FOLLOMINNE-redaksjon, leverer årets nummer! Nr 58 i rekken.

Nye koster feier opp gammelt støv fra andre tomter! 

Kom og se/ly� �l vår lansering den 5. november på Follo Museum kl 13.

Vi lover bildevennlig feiring av utgivelsen og en fargerik og rask gjennomgang 

av innholdet i år.

Her li� om innholdet:

HOPPSPORT

Vi fikk med skihopphistorie fra tre kommuner i 2019 – i år kommer det stoff fra de 

tre siste kommunene Frogn, Ås og Vestby. Visste dere at Aksel Berthelsen fra Hvitsten 

fikk et barnebarn som heter Sigurd Pe�ersen? Han vant den tysk-østeriske hoppuka i 2003.

I Ås ville jentene hoppe �dlig. Men det e� av flere dårlige argumenter for å holde dem 

utenfor hoppingen – var at det kunne skade deres evne �l reproduksjon! 

I disse tre kommunen var det over 110 hoppbakker, med stort og små�. Det var hoppbakker 

overalt før og e�er siste krig. Enkelte med s�llas sto fram �l ca. 1980. De fleste ble revet 

e�er år 2000.

GRAVHAUGER OG METALLSØK

- Fra Ski får vi vite om gjenbruk av gravhaugene. Til gode formål, selvsagt!  

- Metallsøk i Pe�er Olsen-land på Hauger  – det gir resultater.

BRENNEVIN OG SMUGLING

Var vi klar over hvor mye vanskeligheter brennevinet har skapt for våre poli�kere opp 

gjennom? Neida. Fra 1742 �l 2005 ble reglene endret 23 ganger! Leseren får også bli 

med på smuglerfangst langs Follostrendene.

SILDEFISKE

Sildefiske i �orden er det ikke skrevet om i Follominne før. Det er to ar�kler i år. 

Fiskerne var overtroiske. Leseren får innblikk i HVOR overtroiske.

MATSTELL

Hva spiste folket i Follo for lenge siden? Jo, selvberging sto i høysetet. 

HANDELSHUSENE

- Mar�n Skancke – forretningsmannen kom �l Drøbak på 1860-tallet. I en av hans annonser 

for bu�kken heter det: «Alle sorter kjex, herme�k og ost». Men så nevnes det en rekke 

vinsorter som tar tre ganger så stor plass i annonsen. Og: «Rabat når 6 flasker kjøbes».

- Årboka omtaler også en annen stor forretningsmann på torvet i Son. Aimar Hansen og hans

forgjengere og e�erfølgere. Han spesialiserte seg på å utstyre seilskipene med proviant. 

Leseren får også innblikk i den fredede Thornegårdens lange historie på torvet i Son.



HUS MED MANGE VINDUER – RIVES ELLER BESTÅ?

Kringsjå / «Kjeller’n» i sentrum av Ski. Leseren får ta del i husets historie og Evas 

fortelling om hvordan det var å vokse opp på Oslo Indremisjons barnehjem i Ski.

HUSMENN PÅ NESODDEN

Vi blir med på tur �l kirken langs bygdeveier på Nesodden. Men fra Stensrud-plassen 

oppe ved Sandåsen kommer det ingen.

BRANNMANNEN

Sønn av en brannmann i det frivillige brannvesen i Oppegård, kunne fortelle spennende 

historier om utrykning om na�en.  

NOKO ATTÅT

De�e pluss små historier om kirketjener-dynas�et, kongens hjemkomst, flere 

bokanmeldelser, «Skautraveren» og faste innslag med årsmeldinger fra Follo Museum 

i Drøbak og Follo Historielag.




