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TROND FINDAHL

Unni Tollan har vært en viktig del av Frankmotunet
siden starten i 1991. Fredag ble hun takket for den
fantastiske innsatsen hun har lagt bak seg.
GRIMSBU: - Nå er jeg snart 75 år så det er på tide å gi
seg. Alt har en ende, og pølsa har to. sier
hovedpersonen selv til Arbeidets Rett.
Frankmotunet er en del av Tyrilistiftelsen og så dagens
lys i 1991. Den gangen besto Frankmotunet av et lite
hovedhus, en låve og et gammelt stabbur.
Ble større enn tenkt
- Jeg husker da vi startet. Da hadde vi jobbet og stått
på for å være klare til den første elevene kom. De
hadde vært på fjelltur og kom hit i mars 1991. Jeg
husker at sengene så vidt var blitt tørre etter malingen
da de plutselig var her. Da hadde vi plass til ti elever, og
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Unni Tollan takker for seg etter 28 år på Frankmotunet

har delt både gleder og
sorger, tårer og latter
Unni Tollan har vært
en viktig del av Frankmotunet siden starten i 1991. Fredag ble
hun takket for den
fantastiske innsatsen
hun har lagt bak seg.
GriMsbU: – Nå er jeg snart 75
år så det er på tide å gi seg. Alt
har en ende, og pølsa har to.
sier hovedpersonen selv til Arbeidets Rett.
Frankmotunet er en del av
Tyrilistiftelsen og så dagens lys
i 1991. Den gangen besto Frankmotunet av et lite hovedhus, en
låve og et gammelt stabbur.

ble større enn tenkt
– Jeg husker da vi startet. Da
hadde vi jobbet og stått på for å
være klare til den første elevene kom. De hadde vært på fjelltur og kom hit i mars 1991. Jeg
husker at sengene så vidt var
blitt tørre etter malingen da de
plutselig var her. Da hadde vi
plass til ti elever, og sa at vi aldri
skulle bli store. Det kjøkkenet
jeg har jobbet på de siste årene
er det tredje jeg har vært med
på å bygge, og i dag så har vi
opp imot 30 elever her i perioder, så det ble nok litt større
enn vi hadde tenkt, sier hun.
Det var ekteparet Solbjørg og
Kjell Brennodden som etablerte enheten Frankmotunet i
Grimsbu etter at de hadde flere
år bak seg på Tyrili i Mesnali.

Omsorg og ei vaskefille
– De ønsket en husmor, og kravene var ikke så store den gang.
Det viktigste var at jeg måtte ha
stor omsorg for andre. Så jeg
tok med meg det og ei vaskefille da jeg kom hit, smiler Tollan.
-Når du nå ble i denne jobben

i 28 år så betyr vel det at du har
hatt det fint?
– Det har vært så trivelig og
jeg har hatt det fantastisk alle
disse årene. Jeg sitter igjen med
mange gode minner etter disse
28 årene. En ting er at statsminister Erna Solberg kom hit, det
synes jeg var skikkelig stas.
Kronprinsesse Mette-Marit var
også her, hun ønsket så veldig å
ta med seg en liten hvit hund
hun syntes var så søt.
– Hva har du satt størst pris
på?
– At jeg har fått være sammen
med så mye flott ungdom, og
delt både gleder og sorger, tårer
og latter.
– Og hva har vært vanskeligst?
– Vanskeligst, nei det vet jeg
ikke. Jeg lærte av min tidligere
sjef Johannes Vasskog at man
ikke skulle bry seg så mye om
det vanskelige for det var alltid
en løsning.
– Jeg tror det nærmeste Unni
har vært at noe føltes vanskelig
var da hun våknet midt på natta
fordi hun kom på at hun hadde
glemt å gjøre plass til noe av
innredningen på kjøkkenet da
vi drev og pusset opp det sist,
skyter Kongsrud inn.

28 år på kjøkkenet: En unik dame takkes av når Frankmotunet feirer Unni Tollan fredag.

ALLe FOtO: trOnd FindAhL

– hun har satt spor
Husmora ble etter hvert arbeidsleder, og arbeidsområde
har vært inne og gjerne på kjøkkenet.
– Vi er delt inn i to lag, ett
innelag, og et utelag. Unni har
styrt innelaget, forteller enhetsleder Rune Kongsrud som
kun har godord å si om Tollan.
– Når jeg reiser rundt og treffer tidligere elever så er det alltid Unni jeg blir bedt om å hilse.
Hun har virkelig satt spor hos
dem som har vært her, og de
sporene er utelukkende positive. Jeg har aldri hørt noen si et

vondt ord om Unni, sier han og
fortsetter.

392 000 vaffelhjerter
– Har det vært en krise på gang
så har Unni ordnet opp i det
med å lage noe godt til oss alle
sammen. Jeg har forberedt
med litt til en tale i dag og har
regnet ut at hun har bakt 392
000 vaffelhjerter til de som har
vært innom her. 70 plater hver
fredag i 28 år, smiler han.
Og Tollan har ikke stått over
noen av disse vaffelfredagene.

– Hun har faktisk ikke hatt en
eneste sykedag på disse 28 årene, og hun har vel knappest
reist hjem til oppsatt tid en
eneste dag. Unni er en unik
dame som har gjort en veldig
god jobb, og hatt en utrolig omsorg for de elevene hun har
hjulpet opp igjennom, sier
Kongsrud.

råning
Når vi spør Tollan om hva hun
nå skal ta seg til så er hun litt
usikker.

– Det vet jeg ikke, men det
finner jeg nok ut av, sier hun
mens Kongsrud har et tips.
– Nå blir det mer tid til råning, ler han og forsikrer at det
alltids er en mulighet for å ta i et
tak på kjente trakter.
– Vi har allerede hørt med
Unni om vi får lov til å spørre
henne om hjelp om de trengs,
og det har hun sagt ja til, avslutter han.

Trond Findahl
trond@retten.no

sa at vi aldri skulle bli store. Det kjøkkenet jeg har
jobbet på de siste årene er det tredje jeg har vært med
på å bygge, og i dag så har vi opp imot 30 elever her i
perioder, så det ble nok litt større enn vi hadde tenkt,

– tAkk FOr innsAtsen: Enhetsleder Rune Kongsrud har kun

godord til Unni Tollan.
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FOrtjentFest: Festlokale
på Frankmotunet er klart for
evskedsfesten for Unni Tollan.

nesten 54 års FOrskjeLL: 21 år gamle Even Hagesveen er
klar til å ta over når Unni Tollan nå gir seg. Og han og elevene sørget
for kakene og maten til feiringen fredag.
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spor hos dem som har vært her, og de sporene er
utelukkende positive. Jeg har aldri hørt noen si et vondt
ord om Unni, sier han og fortsetter.
392 000 vaffelhjerter
- Har det vært en krise på gang så har Unni ordnet opp i
det med å lage noe godt til oss alle sammen. Jeg har
forberedt med litt til en tale i dag og har regnet ut at
hun har bakt 392 000 vaffelhjerter til de som har vært
innom her. 70 plater hver fredag i 28 år, smiler han.
Og Tollan har ikke stått over noen av disse
vaffelfredagene.
- Hun har faktisk ikke hatt en eneste sykedag på disse
28 årene, og hun har vel knappest reist hjem til oppsatt
tid en eneste dag. Unni er en unik dame som har gjort
en veldig god jobb, og hatt en utrolig omsorg for de
elevene hun har hjulpet opp igjennom, sier Kongsrud.
Råning
Når vi spør Tollan om hva hun nå skal ta seg til så er
hun litt usikker.
- Det vet jeg ikke, men det finner jeg nok ut av, sier hun
mens Kongsrud har et tips.
- Nå blir det mer tid til råning, ler han og forsikrer at det
alltids er en mulighet for å ta i et tak på kjente trakter.
- Vi har allerede hørt med Unni om vi får lov til å spørre
henne om hjelp om de trengs, og det har hun sagt ja til,
avslutter han.
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