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Drøbak – historiske epoker gjennom ca. 400år
Min interesse for lokal historie om Drøbak er antakelig i overkant middels. Etter
å ha skrevet om mine «Minner fra guttedagene», som for det meste er omhandlet i
en rekke utgaver av pensjonistnytt, fattet jeg interessen for ovennevnte
kildemateriale. Gjennomgangen ga grunnlag for et sammendrag - til noen linjer om
historiske epoker i utviklingen av Drøbaksamfunnet.
Med bakgrunn i kildematerialet har jeg trukket frem noen historiske hendelser som
har skjedd og fått utvikle samfunnet Drøbak i tiden fra ca.1600. Jeg har så vidt
nevnt smuglerperioden i 1920-årene, men ikke omtalt den. Hva som skjedde her i
krigsårene 1940-45 er også omhandlet andre steder. Å ta tak i disse ville blitt for
omfattende i denne sammenheng.
Disse linjer kan trolig være til nytte for innflyttere som i utgangspunktet kanskje
har et noe begrenset kjennskap til Drøbaks historie, men som gjerne - på en enkel
og lettlest måte kan tilegne seg påfyll av lokal historie om sitt nye bosted.
For «urinnvåneren» eller likesinnede - med generasjoner å vise til - kan det trolig
være nyttig med en repetisjon av tidligere tilegnet kunnskap. Ja, kanskje
«urinnvåneren» enda kan huske, eller ha blitt fortalt noe av innholdet.
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Innledning
Historien om Drøbak er knyttet til vann – saltvann som ferskvann.
Vann kan det fiskes i, vann kan det bades i. Vann kan pløyes av
farkoster med last og folk – frende som fiende. Og vinterstid kan vann
bli til fjordis, eller til verdifulle isblokker. Vann kan skille mennesker,
og vann kan føre dem sammen. Alle disse kjensgjerninger er Drøbak
bygget på.
På de bratte skrentene på østsiden av Oslofjorden der den er smalest,
har det bodd folk helt siden istiden.
Vikingenes langskip dro langs disse strender til og fra Viken. Et av
deres tingsteder het Haugsvik, i dag Husvik.
Et ting var i norrøne tider en folkeforsamling hvor folk utøvet
dømmende eller lovgivende makt. Et tingsted ble gjerne bare kalt for
tinget og plassert på kjente og synlige steder. Det var naturlig å finne
et åpent område, eller slette med et høydedrag eller haug som
samlingspunkt. En haug eller voll ga talerne, dommerne eller
predikantene en god oversikt over forsamlingen og landskapet rundt.
I Håkon Håkonsens saga heter det at baglerhøvdingen (kongens sendemann)
Ragnvald Hallkjellsson ble syslemann i Follo i 1217. Han var kjent for
å «være hard i sysla, men han trengte det også for han holdt et stort
hærmannsfølge» Dette falt ikke i god jord hos Follo-bøndene og de
forstod at de ikke kunne vente noe godt fra en slik mann.
Kort tid etter at Ragnvald hadde overtatt sysla ble bøndene i Follo
stevnet til tinget på Husvik ved Drøbak. Tingbudet (innkalling til tinget ved
budstikke) ble møtt med hærbud (mobiliseringsordre). Det ble skåret hærpil (Ved
tegn til ufred i landet kalte rikskongens årmann eller lendmann folket til skipreideting ved å skjære

som ble sendt rundt fra gård til gård, og alle våpenføre menn
samlet seg til kamp.
hærpil),

Ragnvald var ikke klar over dette og møtte på tinget med få menn.
Ved åpningen av tinget dro noen av bøndene fram sverdet og ville
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drepe ham idet de ropte at han skulle holde kjeft. Ragnvald forsøkte å
flykte men ble tatt igjen av folldungene som drepte han.
Hevnen var søt. I 1221seilte Håkon og Skule jarl til Husvik hvor de
holdt hirdstevne (stevne for hærhøvdinger, krigere og ombudsmenn for kongen.). Skule sa
at han skulle fare opp i landet og hevne drapet på Ragnvald, som
bøndene hadde begått, og brenne bygdene deres. Med stort hærfølge
brente han ned store deler av Follo uten at bøndene gjorde motstand. I
tillegg måtte hver bonde svare to mark gull i bøter for drapet på
Ragnvald.
Beliggenhet
Opprinnelig har nok Drøbak vært et beskjedent strandsted, der enkelte
fiskerhytter klorte seg fast til bergknatten. Terrenget er bratt og kupert,
og berg og knaus bærer spor etter istidens skuring, med dype furer og
jettegryter. Folk bygde gjerne der det helst passet, og da med en liten
jordflekk rundt og helst med utsyn over fjorden.
Nevnt fra nord til sør ligger Drøbak i dag, på grunnen som tilhørte alle
de store eiendommene Husvik, Drøbak, Vennebæk og senere
Røysebråten.
Til midt på 1600 tallet var det mest virksomhet nordpå. Fra Husvik
gikk overfarten til Sand og Færgestad på Hurum. Denne trafikken
skyldtes stedets gjestgiveri - og handelsvirksomhet. Gjestgiver Ulrik
Madsen hadde kongelig privilegium og ble kalt «Fergemand i Hans
Majestets Tjeneste».
Navnet Drøbak kommer trolig fra det gammelnorske ordet Drjugbakki
«den drøye bakken». Navnet stemmer godt med geografien i området.
Seimbakken som var inn- og utfallsporten til Drøbak er utvilsom drøy.
Hollendertiden
Nederland ble på 1500- og 1600- tallet den ledende
skipsbyggernasjonen på det europeiske kontinentet. Å beholde denne
posisjonen fordret tilgang til store mengder tømmer av god kvalitet.
Til skipsplanker var det nødvendig med lange, rette trær med nok
spenst for å kunne bøyes, men allikevel stive nok til å tåle hardt vær.
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Nederland var fattig på egnet skog, mens Norge hadde store mengder
tømmer med de nevnte egenskaper, som kunne kjøpes til en rimelig
pris. Dermed startet en omfattende handel mellom Nederland og
norske ladesteder – bla. Drøbak.
I Nederland trengtes også tømmer til fundamenter under store
bygninger. Deler av Amsterdam er bokstavelig talt bygd på tømmer
fra skogene omkring Drøbak.
Hollenderne hadde også med seg varer tilbake for salg. Keramikk var
en viktig vare, og noe av innholdet i denne varetypen var antakelig i
flytende form også.
I tillegg til at skogeierne og sagbrukseiere kunne tjene godt på
handelen, kom det også ladestedet Drøbak til gode, da det var
eksporttoll på tømmer, den gang. Tollinntektene fra tømmer eksporten
var enormt store, og annen handel og industri vokste opp som følge av
den stigende velstanden.
Den økende vekst
Århundrene etter 1500 ble derfor for Drøbak de nye muligheters tid.
Trelasthandelen og sagbruksdriften, som allerede i begynnelsen av
1500-tallet gjorde seg gjeldende bidro til at mange av bøndene fikk
penger mellom hendene. Disse næringene førte til at ladestedet
Drøbak vokste fram og i siste halvdel av 1700-tallet ble dermed
skipsfarten viktig for stedet.
Midt på 1600- tallet lå strandstedet Drøbak i Frogn anneks under Ås
prestegjeld, og i løpet av 1600- tallet og 1700- tallet vokste det etter
hvert fram en større tettbebyggelse i strandkanten.
At Drøbak snart skulle vokse til å bli et ladested og senere by skyldes
ikke tilfeldigheter. Ved Husvik og Kaholmene var det god havn og på
Sundbrygga oppstod det et fergested. I Drøbaksundet var fjorden på
sitt smaleste og her kom man seg forholdsvis lett over fjorden.
Havnene i Drøbak lå i ly for dårlig vær og holdt seg dessuten om
vinteren isfri lenger enn havnene i og rundt Christiania.
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Da det å navigere store seilskip i trange farvann var vanskelig, ikke
minst og gå helt inn til Christiania, valgte skipperne ofte å losse og
laste i Drøbak. De gangene fjorden frøs til is innenfor Drøbak ble
varene transportert 11/2 mil landeveis med hest til innerste del av
Bunnefjorden og derfra med hest og slede på isen de siste 2 mil inn til
Christiania. Derfor var Drøbaks beliggenhet tiltrekkende for
utenlandske skippere som søkte havn her.
Den isfrie havna i Vindfangerbukta ble et viktig utskipningssted for
trelasten som ble utført til Holland og England. Mange laster førte til
stor utskipning, for stedet lå i et område hvor mye tømmer ble skåret
og kjørt fram til utenlandske oppkjøpere.
Skog og sagbruk
I Frogn og rundt i Follo fantes det skogressurser og noen få sagbruk
slik at bøndene raskt kunne levere trematerialer. Avstandene fra skog
og enkle fossefall - til skip i havn var kort.
Borgere i Christiania fikk privilegier til å drive handel fra ladestedet
Drøbak hvor all virksomhet ble utledet av trelasteksporten. Noen slo
seg derfor ned i Drøbak for å tjene penger på trelasthandel direkte med
både bønder og hollendere.
Skogene i Frogn utover på 1700-tallet ble etter hvert nedhogd for gode
emner, og større sagbruk fantes det den gang ikke mange av.
Trelasthandelen fikk et så vidt stort omfang at de fleste omtalte
tettbebyggelsen allerede på slutten av århundret for by.
Ladestedet Drøbak
Eiendommene Drøbakstrand, Vennebekkstrand og Husvik var tre små
husmannsplasser under gården Holter og utgjorde det som til sammen
ble ladestedet Drøbak.
Ladested vil egentlig si et sted hvor varer blir ladet, dvs. losset eller
lastet, om bord i fartøyer og stedet var derfor et tettsted eller havn
hvor man hadde rett til å utøve direkte handel samt inn- og utførsel av
varer – spesielt trelast
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Drøbakstrand var på denne tiden en husmannsplass hvor det var
muligheter til både kaiplass og brygge for seilskuteskipperene - og å
losjere fremmede. Niels Carlsen overtok farens lastetomter der og
drev som kjøpmann, sagbrukseier, skipsreder, og en form for
bankvirksomhet. Han kjøpte derfor Drøbak gård hvor han bosatte seg.
Vennebekkstrand var tilhold for borgere og finansmeglere i
forbindelse med økonomisk rådgivning. Christen Carlsen – bror av
Niels – arvet Vennebekk etter faren Jacob, og utviklet også en form
for bank- og finansvirksomhet.
I området bodde også noen båtsmenn og dragoner som husmenn under
Holter og Glosli gård. Disse var stort sett utskrevet til tjeneste i den
dansk-norske flåten.
Området strakte seg fra Båthavna og sørover til Tollbodbakken.
Vennebæk ble et av de store sentra for trelasthandelen og omfattet det
som i dag heter Badehusgata og Filisterkroken.
Hollandske seilskuter brakte korn, erter, gryn, ost, smør, genever,
stoffer og taksten hit og tok «hollandske bjelker» med hjem igjen.
Der ble bjelkene bruk til de store oppdemmingsarbeidene mot havet,
og kanalene. Grunnen til at trelasten ble eksportert som bjelker var
mangelen på sagbrukskapasitet her i distriktet.
I ikke-historisk sammenheng refererer ordet «filister» generelt til en
selvgod og intolerant person, en person som er styrt av materialisme
og vanligvis forakter intellektuelle eller kunstneriske verdier, uvitende
om kunst og kultur og som utøver streng negativ moral, eller er
uvitende i visse områder av kunnskap. Filister er med andre ord
synonymt med en småskåren spissborger.
(Jeg burde kanskje være mer tilbakeholden med definisjonen, da jeg er født og oppvokst i området. J-E)

Husvik var et tidligere tingsted og en liten husmannsplass under
gården Holter og var for det meste tilhold for fattige enker, som hadde
en beskjeden økonomi og med minimale muligheter til å betale skatt eller hadde midler til hverken mat eller husly. Der fantes ingen
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bebyggelse av betydning på stedet – bare noen buer her og der, og
enkelte fiskerhytter.
Carlsen-dynastiet
Den økonomiske veksten i Drøbak skapte arbeidsplasser for
ungdommen i distriktene. Mange kom flyttende til ladestedet, men
mulighetene i Drøbak var ikke ubegrenset, for her var det noen andre
som hadde meninger.
Nå kom grunneierne på banen - og i en periode dominerte Carlsenfamilien både kjøpmannshusene, trelasthandelen og skipsfarten i
Drøbak.
Som grunneier kom overhodene i denne familien til å styre store deler
av den økonomiske og sosiale virksomheten i ladestedet.
Uten tillatelse fra Carlsen-familien kunne ingen etablere seg som
handelsmenn. Flere av de allerede etablerte fikk ikke adgang til boder,
brygger eller havn uten at de var inngiftet i Carlsen-familien, eller var
i slekt med «byens herrer».
Stamfaren til dette dynastiet var Jacob Carlsen (1685- 1749), klokkersønn
fra Vestby, sjømann og seilte som matros. Han skal ha sittet i tyrkisk
fangenskap i tre år og kom til Drøbak med et utenlandsk skip som
skulle i vinteropplag.
I Drøbak giftet Jacob seg med Martha Jørgensdatter, enke efter den
velstående kjøpmann og trelasthandler Christen Christensen Frost fra
Skien, som også eide Vennebekkstrand. Jacob Carlsen overtok
bedriften og utvidet Frosts trelastforretning. Jacob Carlsen kjøpte opp
eiendommer i Drøbak, Frogn og på Hurum. Dette var
trelasthandlernes glansperiode.
De som arbeidet med tømmeret, som f.eks. bjelkehuggerne, kunne leie
hus og grunn av trelasthandleren som også var stor grunneier. Jacob
Carlsen la et solid grunnlag for et stort handelshus med trelasteksport
og skipsfart hvor han var både oppkjøper, eksportør og skipsreder.
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Jacob Carlsen tok dermed de første skritt mot rikdom da han gikk til
alteret med enken Frost. Jacob Carlsen fikk 2 sønner, Niels og
Christen, som hver for seg utviklet forretningen. De skaffet flere skip
og begge ble snart toneangivende personer. Drøbaks velmaktstid
begynte med dem, og de har satt spor etter seg.

Niels Carlsen

Niels Carlsen (1734-1809) ble kalt «byens herre», og det var vel få i
«byen» som etterhvert ikke hadde et avhengighetsforhold til ham.
Han kunne kreve hardt arbeid og tjenester av sine «undersåtter», men
kunne også hjelpe folk som var i nød og hadde kommet i store
økonomiske vanskeligheter. Carlsen-familien viste også stor offervilje
når det gjaldt allmennyttige formål.
Kirken, enkehospitalet og allmueskolen i Drøbak står som viktige
monumenter over Drøbak-dynastiet. Hva makt og rikdom angikk, stod
Carlsen-familien høyt over andre familier i ladestedet, og Niels var på
slutten av 1700-tallet ikke bare Drøbaks, men en av Norges største
redere og rikeste menn.
Det økonomiske oppsvinget resulterte i at handelen med utlandet økte.
Spesielt var etterspørselen etter trelast stor fra Holland, Frankrike,
England og Portugal, som alle hadde lite skog. Det ble bygd hus av
trematerialer og med dette fulgte også et behov for inventar av treverk.
De stadige krigene på denne tiden krevde også sitt i forbindelse med
trelast til skipsbygging.
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Særlig aktive trelastimportører på denne tiden var hollenderne.
Hollandske skippere med sine trelastdragere søkte havner hvor det var
nok av trelast å hente, og helst der hvor transporten var kortest.
Nettopp ladestedene rundt Oslofjorden var de som lå mest lagelig til.
Ifølge lensregnskaper tjente bønder i Frogn rikelig med penger på å
selge trelast til hollendere og andre oppkjøpere. Dermed fikk bøndene
en viktig binæring.
Hollenderne fraktet ikke bare varer til eget land. De var også driftige
handelsmenn som leverte trevirke fra norske skoger både til England,
Belgia og Frankrike.
Hollenderne benyttet stort sett egne mannskaper i sin virksomhet.
Skipperne handlet direkte med den enkelte bonde, for det var ingen
sentral organisasjon som tok seg av befrakteroppgavene.

Lasting av trelastbjelker.

Forholdet mellom hollenderne og bøndene var ikke alltid like
hjertelig. Hollenderne benyttet seg av varer som byttemidler – ikke
kontanter. Av bøndene ble de beskyldt for å taksere sine byttemidler
urimelig høyt. Dette endte opp med at bøndene klaget til kongen i
København. Kongen kom da med en forordning om at utlendinger
ikke fikk benytte seg av byttehandel, men måtte betale i rene penger.
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«Carlsen-dynastiet» foretok i siste halvdel av 1700-tallet store
oppkjøp av skog i Follo og på Hurum. Håøya, og øyene i fjorden var
særlig ettertraktet da de lå lett tilgjengelig for lasting.
Etterspørselen fra utlandet etter trelast økte i siste halvdel av 1700tallet, men tilgangen på godt virke avtok med den stadig utarmingen
av skogen.
Bøndenes behov for penger ved kjøp av eiendom eller andre større
investeringer ga Carlsen-familien gode kort på hånden.
Ved å låne penger til bøndene mot pant, plasserte de kapital til 4-5%
rente. Avdrag og renter skulle selvfølgelig tilbakebetales i
tømmerleveranser. Det var imidlertid store svingninger i
etterspørselen av tømmer fra utlandet. Dette førte til ustabil omsetning
av trelast.
Den økonomiske avhengigheten av storkjøpmennene ble så
omfattende at opptil 50 gjeldstvister måtte i 1750 løses i retten.
Kirken
Ladestedet vokste etter hvert så mye at behovet for egen kirke meldte
seg. Niels Carlsen trådte til med hjelp til dette. For egen regning lot
han bygge en kirke som han skjenket til menigheten. Innvielsen fant
sted 29.okt.1776.
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Etter at broren, Christen Carlsen, døde satt enken og bispedatteren
Anne Palludan med arven av Vennebekk-eiendommen som hun i sin
helhet skjenket til understøttelse av fattige enker av borgerskapet, og
bygging av et hus til disse. Hennes svoger, Niels Carlsen, skjenket
tomt og sørget for byggingen. Dette er Drøbak Hospital
(Eldresenteret) som i dag ligger ved kirken.
Det var typisk for 1700-tallets storborgerskap å påta seg offentlige
funksjoner som å opprette såkalte «allmennyttige indretninger», som
skoler, kirker, arbeidshus, hospitaler mv. Slike bidrag til» Ædle
formaal» var utslag av søken etter «Ære», som det het.
Niels Carlsen var imidlertid skuffet over flere av ladestedets
formuende menn og kvinner som hadde unnlatt å yte sin skjerv til
dette edle formål. Bittert uttrykker han:
«Omendskjønt saadant tilskudd dog ved første anfang var lovet, især
noget betydeligt fra en viss haand, men hidtil uden frugter»
De hadde gitt sitt løfte om tilskudd. Særlig en bestemt, ikke navngitt,
mann i Drøbak hadde sviktet Carlsen. Carlsen tvang derfor sogneprest
Stoltenberg og sorenskriver Bærøe, som burde ha stått fram som gode
eksempler, til å erklære og underskrive følgende:
…at ingen av dem havde givet hverken penger eller pengers verdi,
mindre noget til arbeide til indmeldte Vor Frelsers Kirkes
oppbygning, derfor fandt de sig så meget mere bevægede til at aflegge
til herr Carlsen og kjæreste deres opprigtige taksigelse for denne
christelige gjerning.
I nær tilknytning til kirken og hospitalet ligger også Skrivergården
eller Drøbak gård hvor Niels Carlsen bodde.
Blokade og kapervirksomhet under Napoleonskrigene
13.aug.1807 erklærte Storbritannia krig mot Danmark-Norge.
Danmark-Norge gikk i forbund med Frankrike, under Napoleon.
Sverige som vi dermed også kom i krig med, var i forbund med
Russland og England. England iverksatte en nesten fullstendig
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blokade av Norskekysten. 14 fartøyer hjemmehørende i Drøbak ble
kapret og oppbrakt av britene, i tillegg til dem som forliste.
Danmark-Norges inntreden på fransk side i Napoleonskrigen i 1807
endret situasjonen dramatisk for norsk skipsfart. Britene forsøkte med
sin overlegne sjømakt å ødelegge den norske økonomien ved å hindre
norske skip i å seile. Den mest alvorlige konsekvensen var en kraftig
nedgang i kornimporten, med perioder med hungersnød som følge. En
betydelig del av flåten ble liggende i opplag, og den delen som seilte,
led store tap.
Blokaden førte etter hvert til stor fattigdom i Norge. Vi husker vel nå
diktet til Ibsen om Terje Vigen som i 1809 rodde til Danmark for å
skaffe korn i forsøk på å redde sin familie fra den visse død – men ble
oppbrakt og satt 5 år i fengsel i England.
Terje Vigen var en sjømann bosatt i Fjære i Aust-Agder – ikke langt
fra Grimstad. Han giftet seg og fikk datteren Anna som ga livet hans
en ny mening. Da krigen kom i 1809 rodde han over havet til
Danmark for å få tak i mat, tre tønner bygg, til sin sultne kona og
datteren. På roturen tilbake fra Danmark ble Terje Vigen oppbragt av
en engelsk korvett, og kapteinen senket båten og lasten. Terje Vigen
ble sendt til England hvor han satt 5 år i fengsel. Da han kom hjem
etter denne tiden fant han sin kone og barn døde. Han tok så arbeid
som los langs kysten, men bar hele tiden et sterkt nag mot dem som
hindret ham i å redde sin familie.

Terje Vigen malt av Chr. Krogh.

Diktets høydepunkt inntreffer da Terje Vigen senere, som los, kjente
igjen den engelske lorden som i sin tok han til fange, og han ble
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dermed i stand til å hevne seg. Han slo hull i båten som skulle berge
lorden og hans familie.
Terje Vigen holdt en gnistrende tale overfor lorden hvor han redegjør
for den store sosiale forskjellen mellom ham og engelskmannen som i
sin tid tok ham til fange, og forklarte hvor lite engelskmannen forstod
den gangen. Han ville nå gi lorden en lekse, for å minne ham på hva
det kostet å miste sin familie.
Til slutt ble det forsoning, og da den engelske yachten seilte ut fra
Norge, heiste den det norske flagget, og Terje Vigen avsluttet med
ordene:
«Stort har jeg mistet, men stort jeg fik
Bedst var det, kan hende, det gik som det gik, og så får du haè tak da Gud!»
I Norge ble det hungersnød, og epidemier raste i den omfattende
fattigdommen. Bare i Drøbak ble det 22.okt. 1808 foretatt hele 12
begravelser – på samme dag.
Årene etter Napoleons krigene (1807-1815)
Årene under og etter Napoleons krigene hadde vært tunge også for
næringslivet i Drøbak. Noen hadde bukket under, mens andre greide å
komme seg gjennom nedgangen.
Etter hvert tok handel og skipsfart seg opp igjen. Da fjorden innenfor
Drøbak ofte var islagt gikk atskillig av handelen til Christiania over
Drøbak. Utenom trelast gikk mye handel og transport av korn fra
utlandet også samme vei – til Christiania.
Byens oppland ble utvidet innover i Østfold og rundt til den andre
siden av fjorden. I 1843 ble etablert Follo Sparebank.
Krakket - Økonomisk krise og tollmurer
Ved overgangen til 1800-tallet var det - mer eller mindre ulovligvokst fram en rekke handelshus i Drøbak. Flere av de største
kjøpmenn som i prinsippet bodde og skattet til Christiania så en
framtidig fortjeneste i dette distriktet og kjøpte dermed opp gårder i
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Frogn f.eks. Dyrløkke, Belsjø og Ullerud, hvor de tidvis bodde, men
den faste bopel var i Christiania.
England, som var ledende både innen industriproduksjon og i
verdenshandelen forøvrig, så allerede i 1811 nødvendigheten av å
skjerpe tollmurene for å beskytte produksjon og transport av sine egne
og kolonienes varer. Dette gjaldt spesielt kanadisk tømmer, og det
rammet Norge sterkt fordi Norge hadde hatt England som sitt største
trelastmarked. Den engelske blokaden stoppet også eksporten av
trelast og skapte store problemer for alle trelasthandlerne – da særlig
for Niels Carlsen.
Niels Carlsen unngikk imidlertid konkurs idet han satt med
tilgodehavende i statskassen i tillegg til formue i en rekke
eiendommer. Likviditetsproblemet ble dermed løst, men forretningen
til Niels var påført store tap. Det meste ble deretter overdratt til
sønnen Jacob og videreført til barnebarnet, Niels d.y., men hans
affærer kunne aldri måle seg opp mot farfarens. Carlsen-dynastiet var
over. Niels Carlsen døde i 1809.
Den økonomiske krisen i Europa etter Napoleonskrigen førte til
kraftig prisfall og krympende markeder, særlig etter 1816. Med dette
fulgte en økonomisk innstramning.
For de fleste landene gjaldt det i første omgang å trygge sine egne
markeder ved å forhøye tollmurene. De første alvorlige utslagene her
hjemme var sviktende markeder og ukontrollert inflasjon.
Borgerforsamlingene
Fra 1815 fungerte sorenskriveren som politimester i Drøbak. I tillegg
ble det i 1820-årene ansatt veiinspektør, branninspektør og vektere.
Til disse stillingene i Drøbak ble det samlet borgere som hadde en viss
status og anseelse.
Disse borgerforsamlingene kunne da treffe beslutninger som angikk
ladestedet, uten at forsamlingens myndighetsområde var definert til
magistraten i Christiania (overordnet forvaltningsorgan). Hele
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organiseringen manglet en fast politisk og administrativ ledelse og ble
derfor både improvisert og rotete.
Magistraten i Christiania følte at ladestedet Drøbak truet deres stilling
som forvaltningsorgan og at dette dermed kunne utvikle seg til et
komplett og uønsket anarki da det ikke fantes en egen administrasjon.
Det var typisk for styre og stell i ladestedet at når f.eks. renner i gatene
skulle stikkes, lages eller fylles igjen, fikk privatpersoner oppdraget
med å foreta arbeidet.
Ladestedets «kommune», som tidlig ble benevnelse på dette
«byfellesskapet», inngikk kontrakt med vedkommende «entreprenør»,
og utgiftene ble så utliknet på hver enkelt borger. Det fantes ikke
vann- og veivesen i Drøbak på 1700-tallet eller langt ut på 1800-tallet.
Ringpenger
Den økende skipsfarten førte til særlige tiltak for å anlegge faste
ringfester/ ringbolter og ballastplasser.

Nederst t.h. ses et gammelt kryssholt på Parrstranda.

Magistraten påpekte at Drøbak ikke hadde en egen havnekommisjon.
Det var derfor havnekommisjonen i Christiania som bestemte hvor
mange fartøysringer som skulle settes opp i Drøbak, på Storskjær,
Kaholmene, Langåra og Sandbukta, - og hvor de skulle stå. I
Havnekommisjonen satt magistraten, overlosen, losoldermannen og
tre loser. Skipperne måtte betale leie av fortøyningsbolter og
moringsbøyer – såkalte ringpenger – ved fortøyning.
Opprinnelig ble disse ringpengene oppkrevd av de grunneiere som
hadde tomter helt ned til sjøen. Anne Palludan hadde en slik eiendom
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på Vennebekk, og testamenterte denne type sportler (rettsgebyr) til
Hospitalet. Det var betydelige beløp den gang og det skulle være
tilstrekkelig til å dekke pensjoner til institusjonens 7 fattige kvinner
fra borgerskapet.
Magistraten ble ikke endret da formannskapsloven(1837) innførte det
kommunale selvstyre. Uklar ansvarsdeling mellom formannskapet og
magistraten førte på 1800-tallet til økende misnøye med
forvaltningsordningen. Fra 1922 ble magistraten avskaffet og det
øverste nivået i byforvaltningen ble rent kommunalt
Drøbak blir kjøpstad
Ås prestegjeld ble i 1823 delt i 2 sognekall, Ås og Drøbak. Drøbak ble
da et eget annekssogn under Ås prestegjeld. Ved formannskapsloven
av 1837 ble det bestemt at Drøbak, som ladested, skulle være egen
kommune. Slik gikk det til at det oppstod 2 kommuner, Drøbak
ladested og Frogn herred.
Drøbak ladested var fortsatt til en viss grad avhengig av Christiania,
men innbyggerne ønsket større selvstendighet. Gjentatte ganger ble
det søkt om overgang fra ladested til kjøpstad, men først i 1842 kom
saken opp i Stortinget hvor lov om kjøpstadsrettigheter til Drøbak ble
vedtatt 20.aug.
Grenseoppgangen mellom Drøbak og Frogn ble ingen enkel sak. Det
var delte meninger om hvor den nye bygrensen skulle trekkes.
Ladestedets grense mot Frogn kommune var tidligere ikke blitt
opptrukket, og hadde etter hvert blitt flyttet utover i Frogn når det ble
bygget i grensestrøket. I praksis hadde den gamle grensen vært
elastisk, og mange mente i ettertid at denne ble fastsatt etter å ha blitt
«målt opp ved hjelp av strikk»
Innstillingen til datidens kommunepolitikere var frykten for å bli
påført fattigutgifter, som var en sterk tyngende post på budsjettet. De
fleste i Drøbak strebet derfor etter en snever grense, mens Frogn
gjorde sitt beste for at Drøbak skulle få en utvidet grense. Spesielt
gjorde dette seg gjeldende i den nordøstlige delen av Husvik, og i den
Jan-Erik Klynderud
Juni 2015

16

17

sørlige grense mot Torkildsbyen. Ved kgl.res. 5.april 1843 ble grensen
fastlagt.
Dimensjonene på den nye kjøpstaden ble da tre km lang og var på det
smaleste 100 meter og på det bredeste nær 700 meter. Det totale
arealet var nær 0,85 kvadratkilometer.
Ballastsand.
Da skutene som seilte med trelast skulle returnere fra havnene på
kontinentet, brakte de varer med tilbake, men slik last utgjorde
imidlertid små mengder og veide lite. Det var i hvert fall ikke nok til å
gi skutene den nødvendige stabilitet når de skulle krysse Nordsjøen i
hardt vær. Derfor tok skipperne inn sand fra strender og elvebredder i
Frankrike eller England.
Sand var et stabilt ballastmateriale, men det var et slit med de tusener
av trillebårlass som måtte ombord, men det ga en viss trygghet for
sikrere seilas. Når skutene kom tilbake til Oslofjorden igjen skulle all
sanden ut igjen og skutene rengjøres.
Rester av ballast-sanden fra England kan vi i dag finne mange steder i
Drøbak. Den fine sanden er kanskje vasket vekk, men flintesteinene
ligger igjen og forteller om herkomst fra fjerne kontinenter. I vika ved
ringboltene på Parrstranda og ved vinsjen i Vindfangerbukta er det
funnet fine og vakre flintesteiner i all verdens fasonger fra England.
Størstedelen av sanden ble dumpet over bord, men det måtte skje på
bestemte steder i fjorden. Det ble satt opp merker på land som viste
hvor det var tillatt å dumpe ballastsand.
Slike merker var malt på veggen av den gamle sjøboden på Sjøtorget.

Merke for dumping av ballastsand

Ballastsand er også dumpet utenfor Sprostranda og i bukta utenfor
Wilhelmsens feriested i Torkildsbyen.
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Seilskuteskipperne fikk påbud om å losse ballastsanden på Kaholmen
og millioner av trillebårlass ble trillet i land der. Oscarsborg er
forsterket med enorme mengder av slike sandvoller foran festningen
slik at de loddrette festningsmurene ble beskyttet.
I veien opp til retterstedet på Håøya ligger flintesteinene og lyser mot
en og kan kanskje fortelle sin del av historien.
Iseksporten
Da trelasthandelen stagnerte – ca. 1850 årene, og en stor del av
handelen med opplandet ble borte ved åpningen av Smålensbanen
(1878), vokste det fram en rik og betydelig næringsgren, nemlig
iseksporten.
Her var familien Parr den toneangivende både i Drøbak og i de
omkringliggende distrikter. Det ble leid og kjøpt tjern, anlagt
isdammer og bygd ishus med lange isrenner. Dette førte til et yrende
og blomstrende liv i by og bygd. Iseksporten skapte en oppblussing i
skipsfarten, som kulminerte ved århundreskiftet.

Isskjæring

Mange av skutene som gikk i trelast- og isfart var gamle og skrøpelige
og seilasen med dem var ikke uten faremomenter. Til dette kom at
særlig i isfarten gjaldt det å komme hurtig frem. Det ble derfor mange
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harde og dristige seilaser med is. Ikke alle skutene brakte velstand til
eierne, for flere satte sine midler overstyr i denne virksomheten, og
mange slet hardt for å berge sin innsats eller part i skuta.
Det mest øyenfallende særtrekket med isfarten var selvsagt faren for smelting.
Lasten minket altså underveis. Smeltingen og risikoen for økonomisk tap var
stor med transport over lange avstander i varmt klima. Ikke bare var det et
problem ved turer til sørlige breddegrader, men det kunne også være det i den
mer vanlige seilasen i Nordsjøfarten.
De faktorene som bestemte omfanget av smeltingen var selvsagt seilingstiden,
men også værforholdene under farten, tiden det tok å laste og losse isen, og
hvor godt isen var stuet i lasterommet.
Fra langfart er det kjente eksempler på en smeltingsprosent på 50-100 %.
Sommeren 1880 seilte det en skute med 1100 tonn is fra Drøbak til New York
med et svinn på bare 10%. Det vanlige i Nordsjøfarten dreide seg om ca. 10%
svinn dersom overfarten og lossingen gikk greit.
Ved dampskipenes inntog fra ca. 1850 og utover, ble disse en stor konkurrent til
seilskutene – også i isfarten. Erfaringen viste imidlertid at seilskutene langt var å
foretrekke. Disse var bygd av tre og isolerte bedre enn jernskrogene og
smeltingen var mindre.

Lasting av isblokker som sklir ned renna
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Lasterommene i de større dampskipene ble derfor forsøkt kantet (garnert) med
bakhunved slik at isen ikke skulle komme i berøring med jernskroget. Dette
førte til at smeltevannet ble liggende mellom treverket og skipssiden av jern.
Dermed ble det mye rust som i ettertid måtte bankes. De små seilskutene ble
foretrukket da de var godt egnet og forholdsvis raske under lasting og lossing
og gjorde reisen på et minimum av tid. Men så var det alderen på seilskutene
da.
I 1870-årene merket man konkurransen fra de første ismaskinene og
den nye kjøleteknikken. Husholdningene i England og Holland
anskaffet seg kjøleskap, fiskerne gikk over til å bruke maskinprodusert
kunstig is, dampskipene utkonkurrerte seilskipene og den ene
iseksportøren etter den andre måtte gi opp. Ved århundreskiftet solgte
Søren Parr, ved ekspropriasjon, sin eiendom til forsvaret og nedla
virksomheten for godt.
Flere av byens borgere drev også skipsrederi eller deltok som
partredere og noen av dem deltok også i emigrantfarten.
Rederivirksomheten ebbet imidlertid ut med seilskutene og reiste seg
ikke igjen.
Istransporten fortsatte – om enn i langt mindre målestokk - over
«Drøbak tollkammer». Svenske jakteskippere kjøpte opp
naturisblokker i Nærsnes og Drøbak – og fraktet disse både før og
etter krigen (1940-45) til store ishus i Smögen, Bohuslän.
Skipsmegler Richard Jacobsen som bodde i Hamborgveien, stod for
befraktningen og var rederiets stedlige agent. Han var også skipsreder
med skipene Ruth og Gerdemor. I tillegg solgte han is fra sitt ishus
nord for Drøbak. I Sverige ble all denne isen benyttet i forbindelse
med fisket. Denne virksomheten ble avsluttet i 1962.
Skipsfarten i Drøbak hadde over flere århundrer skapt trafikk, handel
og arbeid. Byens gutter dro til sjøs så snart de var gamle nok, og slo
seg fram i dette harde yrket. I mange Drøbaksfamilier lever minner og
tradisjoner fra bestefars, oldefars og tippoldefars liv til sjøs, om hans
opplevelser, farlige seilas og kampen for å berge sin part i skuta.
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Los- og tollvesen
Fra gammelt av har det vært en losstasjon i byen og de mange loser
som i årenes løp har tjenestegjort her har vært kjære og kjente
skikkelser i byens liv.
Den 15.juli 1633 fikk stattholderen (kongens stedfortreder) ordre fra kongen i
København om å bygge tollbod. Tollboden ble reist på Sand i Hurum,
under gården Slottet, hvorfra det også var betydelig trelasteksport.
Fram til 1650-årene het tolldistriktet som Drøbak da tilhørte, «Hurum
og Drøbak toldstæder» eller «Sand tolderi».
Allerede i 1711 ble tollstedet flyttet fra Sand – til Drøbak – og ble
hetende «Drøbak toldkammer».
Om smuglingen i Drøbaksundet kunne det vel – og er det vel skrevet
mye om – ja, den fantes i alle lag av folket opp gjennom tidene.
Tollboden ble bygget i 1850 og både loser og tollere holdt til på
samme sted.
Når sønnavinden kom, ble det liv og røre ute i fjorden. Skutene blusset
med sine lanterner som tegn på at de ville ha los og toller ombord. Da
gjaldt det for rorskarlen å hive seg i snekka og fossro utover. Det var
nok ingen motorbåt den gangen.
Rundt 1900-tallet var «dampen» begynt å komme, men stadig vekk
var seilfartøyene i flertall.
Det var 3 fast ansatte tollere ved tollkammeret, hvor alle var utdannet
skomakere. Einar Wilhelmsen som selv var toller i Drøbak har fortalt
om kvalifikasjoner for å bli toller.
Da det skulle ansettes ytterligere en person ble det litt ståhei, da
søkeren ikke hadde noen form for handverksutdannelse å vise til. Den
ene av de fast ansatte ga uttrykk for dette på følgende måte: «Det går
da ikke an å ansette en person som ikke kan slå på en hælflikk
engang.»
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T.h. Tollboden og i bakgrunnen t.v. deler av Filisterkroken.

På tollbodbrygga var det oppsatt sittebenker som om sommeren ble
fullt besatt av folk. Særlig sjøfolk eller andre som hadde god tid.
Her ble byens og sjøens problemer diskutert, og det som kom frem ble
i mange tilfelle regnet som nyheter – og i Drøbak gikk
jungeltelegrafen raskt. Som en los uttalte: «Når magen ga fra seg en
ukontrollert lyd, så var den nyheten på Husvik i løpet av 5 minutter.»
All virksomhet ved tollboden i Drøbak ble nedlagt og flyttet til Oslo i
1962.
Kryssing av fjorden
Over Hurumlandet, mellom Færgestad og Drammen gikk det en slags
vei eller en sti, som fikk navnet Sandstien. Denne stien var allerede
kjent på 1200-tallet og skal senere ha blitt brukt av hanseatene på sin
vei over til Vestlandet.
På 1600 -1700-tallet lå skuter i opplag og i forbindelse med både
lasting og lossing, såvel på Hurum- som på Drøbaksiden. Det er derfor
grunn til å tro at kan ha vært en livlig trafikk tvers over fjorden. I 1620
ble det ansatt en fast sundmann som holdt til i fergehuset på
Færgestad, hvor Sand tollkammer senere ble anlagt.
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Svenskekongen, Karl den 12., hadde etter nederlaget mot Russland i
1709 samlet en ny hær og planla å erobre Kongsberg i 1716 for å ta
sølvgruvene slik at han kunne få dekket gjeld og utgifter til sin nye
hær. Da de kom til Drøbak var ikke fjorden islagt, slik de hadde tenkt.
På Hurumsiden stod norske soldater og ventet, sammen med en
avdeling dragoner med sine hester. Karl 12. ga opp forsøket og red i
stedet til Christiania hvor han inntok Akershus festning.
Fergemennene var fra 1711 pålagt å transportere krigsfolk frem og
tilbake over fjorden, og denne trafikken var ikke liten. Den 1200m
lange strekningen over sundet, mellom Færgestad og Sundbrygga, ble
sterkere trafikkert etter at allfarveien gjennom Hurum og Røyken ble
satt i stand i 1794.

Fergestrekningen markert med stiplet linje.

Behovet for tverrgående fergetrafikk over fjorden avtok som følge av
den økende og regelmessige trafikk med de rutegående dampskipene
fra 1894 og opphørte i 1903.
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Etter den tid var det kun privat initiativ av personer på begge sider av
fjorden som drev fergetrafikk som binæring. Her kan bla. nevnes
Jacobine, Lind Danielsen, Long Samuelsen og flere.
Det var ingen faste rutetider, folk ringte når det var behov for å krysse
fjorden eller ta seg en hyggelig søndagstur i Vestfjorden for å bade.
Den mest omtalte av disse er vel Jacobine, kusine til toller Einar
Wilhelmsen. Hun ble ansett for å være den sikreste forbindelsen over
fjorden - en stødig og kraftig bygd kvinne. Jacobine krysset fjorden i
all slags vær med sin rosnekke og sitt barkede råseil,
«Jacobinesnippen» som de kalte det.
Det stod respekt av Jacobine når hun kom i full oljehyre, og med årene
på skuldrene var hun å anse «som et fjell».

Fergekvinnen Jacobine Johansen, f. Wilhelmsen

Det sies at når sjøen gikk hvit og bølgene var så høye at selv losene
hadde vansker for å komme ut til skipene, ja da henvendte de seg til
Jacobine, som krysset fjorden i all slags vær med doktor, jordmor eller
medisiner.
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Da behovet for å frakte biler på tvers av fjorden meldte seg fikk
Drøbak i 1931 sin første bilferge, Leif 1, og fergeleiet var i båthavna. I
1954 ble fergeleiet flyttet til Lehmansbrygga og ny og større ferge ble
satt inn i trafikken.
20.juni 2000 var også denne delen av Drøbaks skipshistorie over.
Oslofjordtunnelen mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum ble
åpnet.
Seilskutenes æra ebber ut
Noen skipsbygningsindustri har det ikke vært i Drøbak, men på
Husvik drev Hans Henry Parr (1811-1891) i siste halvdel av 1800- tallet et
skipsverft for reparasjon av skuter, hvor det dermed var et yrende
arbeidsliv og stor virksomhet. Parr drev samtidig seilskipsrederi og en
stor trelastforretning. Parr anla også sagbruket i Vindfangerbukta og
skipet derfra ut skåret tømmer.
Slekten Parr var opprinnelig fra Yorkshire i England. Faren, Henry
Parr (1772-1859) slo seg ned i Drøbak som trelasthandler og skipsreder i
1809.
Den ene sønnen, Hans Henry Parr, (1811-1891) som var skipsreder først i
Drøbak og senere i Oslo. Hans Henry hadde seilskuter og drev med
eksport av trelast til England.
Hans bror, Søren Angell Parr (1815-1903) ble sendt til sjøs i tidlig alder.
Han var en dyktig sjømann og avanserte raskt i gradene, og etter hvert
ble han skipper og reder og overtok virksomheten etter sin far. Han
var blant de første som fraktet isblokker fra dammene rundt
Oslofjorden og eksporterte disse til England og kontinentet.
Søren Parr må ha drevet en særdeles god markedsføring i England for
sine varer. Dronning Victoria (1837-1901) var i 63 år dronning av
Storbritannia og Irland, samt keiserinne av India og overhode over
Canada. Historien forteller at hun aksepterte bare is som kom fra
Drøbak når hun skulle ha seg en drink. Det var herfra isen hadde god
kvalitet, ja så klar og gjennomsiktig at hun kunne lese førstesiden på
The Times gjennom en 40cm isblokk.
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I 1850 kjøpte han Parrgården og slo seg ned der, og ble i 1864 omtalt
som «iskongen» og landets største eksportør av is. Han eksporterte is
også til USA, og sporadisk til Frankrike og Tyskland. På det meste
eide han 14 skuter og hadde andeler i en rekke andre.

Ishusene på Parrstranda

Eiendommen strakte seg fra Ringgården – til kirken. På Parr-sletta
anla han tre store ishus, etter at han i flere år hadde handlet med is til
utlandet Denne eksporten fikk en eventyrlig vekst under hans ledelse
og han kjøpte opp, bygde og leide flere isdammer rundt i distriktet.
Med Statens ekspropriasjon av Husvikområdet i 1898 endret livet
rundt Vindfangerbukta karakter. Mange ting skjedde samtidig. De
store seilskipenes æra kom litt på avstand, og dampskipene var nå i
ferd med å overta. Behovet for å ankre opp i Vindfangerbukta eller
foreta kjølhaling var ikke lenger tilstede. Trelasthandelen avtok og
istrafikken ebbet ut. Nå var det forsvaret som overtok, og med det
skaptes nye aktiviteter og virksomhet i stor stil.
I 1898 måtte Hans Henry Parr nedlegge driften og overdra sin
virksomhet på Husvik til staten, som trengte eiendommen i
forbindelse med forsvarsanlegget.
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Forsvaret overtar
Allerede i 1640 hadde danske kong Christian IV gitt ordre om å bygge
et blokkhus (en bygning av tre, stein eller betong, oppført til vakthus og forsvar.) på
Kaholmene.
I 1814 kom det en ny kongelig ordre om utbygging, denne gang fra
danske kong Christian Fredrik. Samtidig skulle det anlegges
kanonbatterier ved Husviktangen, og ved Nesset på den andre siden av
fjorden. Den store utbyggingen tok til i 1845, og svenske kong Oscar
1. ga festningen sitt navn i 1855.
Mannen som bodde på Kaholmen fikk i 1842 plikt til ringe med
klokke eller tenne bluss ved tåke. I tillegg skulle de ha tilsyn med
seilskutene som lå i opplag i Kaholmsundet. Han skulle også holde
hvilested for dem som kjørte på isen fra Kristiania til Holmsbu og
andre steder langs fjorden.
Denne mannen var derfor en viktig person da han ved siden av også
drev som fisker og hadde et lite vertshus og skjenkested. Kundene sine
hadde han like utenfor – i Kaholmsundet. Der ankret skutene opp eller
gikk i opplag. Det var derfor godt å kunne ro en tur inn til Kaholmen
for å få litt variasjon i skipskosten, og samtidig tilføre skrotten en liten
hivert.

Seilskuter i vinteropplag i Vindfangerbukta.
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I 1840-50 årene ble Oscarsborg festning anlagt på Kaholmene.
I 1879 ble sjetéen – den 1500m lange undervannsmuren fra
Oscarsborg, via Småskjær og inn til Færgestad fullført. Sjeteen er ikke
en mur, men bygd opp av steinblokker som ble sprengt ut på
Hurumlandet og fraktet til stedet på lektere, og er en såkalt passiv
sperring som dekker hele det vestre løpet av Oslofjorden forbi
Kaholmene og nordover mot Oslo.
Sjeteen er 25m høy og med en kronebredde på 4m. Den skal ligge 6
fot under middels vannstand, og ble bygd for å tvinge fiendtlige skip
til å seile gjennom det østre løpet mellom Kaholmene og Drøbak.
Samtidig ble det etablert et minefelt i fjordens østre løp, og på nordre
Kaholmens østside ble det sprengt inn i fjellet et torpedobatteri, som i
mange år ble holdt hemmelig.
Med den strategiske beliggenhet som Kaholmene har ved Oslofjorden
smaleste del, falt det naturlig at forsvaret av fjorden og hovedstaden
ble lagt dit.
I tiden 1898-1902 etablerte forsvaret et flankeforsvar for Oscarsborg
festning. Anleggene strakte seg fra Husvik, over Kopås, til
Veisvingbatteriet og Seiersten skanse, og derfra over Kringerudåsen
til Heer skanse.
På det tidspunkt var Oscarsborg festning ansett for å være NordEuropas sterkeste festning.
Spent situasjon rundt århundreskiftet
Bakteppet: I 1882 kom trippelalliansen Italia, Østerrike, Tyskland i
stand under Bismarcks sterke ledelse. Tyskland var på denne tiden den
dominerende makt på kontinentet. Dermed fikk tyskernes politikk
både Frankrike og Russland til å søke samarbeid i begynnelsen av
1890 årene. Den politiske maktbalansen forskjøv seg på denne måten.
I april 1904 ble det inngått en avtale der Frankrike anerkjente
Storbritannias interesser i Egypt, mens Storbritannia anerkjente
Frankrikes interesser i Marokko. Avtalen vakte stor misnøye i
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Tyskland og den tyske regjering gjorde et mislykket forsøk på å tvinge
partene til å oppgi den.
Uroen i Europa steg og opptakten til den russiske revolusjonen startet
samtidig med Russlands pågående krig med Japan (1904-05) om
herredømmet over Korea og Mandsjuria. Dette førte også til at frykten
for - og trusselen om - at Russland, som nå hadde underlagt seg
Finland, skulle ekspandere inn i Lappland og Nord-Norge, dempet
seg. Ved Russlands nederlag i 1905 falt denne trusselen bort.
I Finland var det også store demonstrasjoner og uro. Under
Napoleonskrigen i 1809 ble Finland et autonomt storfyrstedømme
innenfor Russland. I 1899 ble lovmyndighetsretten overført til
Russland og Finland ble frarøvet en rekke rettigheter som tidligere var
sikret i forfatningen. Pressen ble bundet av strengere regler,
politikontrollen ble skjerpet og forsamlingsfriheten ble innskrenket.
Embetsstandens, universitetets og skolenes russifisering ble forberedt.
Uroen i landet vokste.
Vårt forhold til Sverige med konsulatsaken og kravet om en
unionsoppløsning hadde pågått i mange år, og var nå kommet til
bristepunktet etter flere år med forhandlinger i en forsonende
stemning. Usikkerheten som i tillegg rådet i forbindelse med trusselen
fra Russland førte til en militær mobilisering og krig stod for døren.
Blir det krig?
Ikke noen gang tidligere – selv ikke i de hektiske vekstårene i 1860-70
årene – hadde det vært slikt liv i Drøbak som omkring mobiliseringen
i 1905. Unionsstridigheter og krigsforberedelser pustet nytt liv i byen
– en stakket stund.
17. mai 1905 opprant med det mest praktfulle vær og festlighetene var
vel forberedt. 850 mannskaper fra Oscarsborg sluttet seg til barne- og
borgertoget. Det var åpen festning på Oscarsborg der signalavdelingen
avsluttet det hele med et storslått festfyrverkeri.
Bak denne feiringen lå det imidlertid en spenning, da det gikk rykter
om at Drøbak måtte rømmes. Stortinget førte en hard kamp for et
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norsk konsulatvesen, men svenskekongen Oscar 2. nektet å godkjenne
det norske vedtaket. Tonen var skarp mellom landene.
7. juni 1905 fattet Stortinget vedtaket som oppløste unionen. 9.juni ble
unionsflagget – med «sildesalaten» - strøket på Oscarsborg og det
rene norske flagget ble heist.
Hva nå? Ville det bli krig? Det var jo denne frykten som hadde fått
Stortinget til å slå retrett i konsulatsaken i 1895. Men nettopp denne
frykten hadde gitt støtet til en storstilet opprustning og Norge anså seg
godt forberedt militært overfor svenskene – noe svenskene var vel
kjent med.

Drøbak torg 13.aug.1905. Folkeavstemming om unionsoppløsning.

Kongen kommer
Det ble en fredelig løsning mellom Sverige og Norge i 1905, og
25.november var Drøbaksundet igjen skueplass for en stor nasjonal
begivenhet. Det danske kongeskipet «Dannebrog» brakte landets nye
konge, Haakon 7., med familie til sundet. Her ventet orlogsskipet
«Heimdal» i snøvær og tykk tåke. Den lille kongefamiliens første
fysiske kontakt med sitt nye fedreland, ved ombordstigningen i
«Heimdal», skjedde i Drøbak hvor de ble de møtt av statsminister
Michelsen, i spissen for mottakelseskomiteen.
Michelsen var svært nervøs grunnet tåken og den manglende sikt.
Men losene fra Drøbak sviktet ikke. «Heimdal» ble trygt loset til havn
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i Kristiania av los Hans Martin Theien til drønnende salutt fra
Akershus festning. Los Hans Lehmann tok seg av «Dannebrog» og
los Adolf Theien eskorteskipet «Valkyrien».
Stagnasjon i Drøbak.
Etter 1900 forsvant gradvis resten av eksportvolumet og brakte
Drøbak inn i en krise. Isdriftens inntekter hadde allerede for mange år
siden sluttet å regne rikt over stedet, til fordel for bygdene omkring.
Etter 1900 tørket også det meste av det som var igjen, idet
eksportvolumet falt bort.
Seilskutene forsvant en etter en. De som satset på dampskip og den
nye tid, - forlot de små kystbyene langs fjorden. Krappe bølger fra
dampskipene som hastet forbi på vei til eller fra Kristiania slo i
stykker både brygger og fiskefartøyer.
Alt man kunne gjøre med dette i Drøbak var å be om
fartsbegrensninger gjennom Drøbaksundet. Om vinteren holdt
dampdrevne isbrytere åpen råk, og små, kvikke bukserbåter trakk de
gamle seilskutene forbi Drøbak.
Øst for byen brakte jernbanen og de nye veiene folk fra landdistriktet
langt hurtigere inn til hovedstaden, og mye av transporten av varer ble
overført fra sjø – til land.
Den store aktiviteten og den hektiske virksomheten rundt seilskutene
og iseksporten ble borte – og med dem forsvant også de gode
skatteyterne. Det kom ingen erstatning for rike skipsredere med
navnene Carlsen, Parr eller Eitzen som kunne endre den negative
utvikling, men alle speidet lengselsfullt etter forandringer til det bedre.
Drøbaks eneste næring
Båthavn hadde lenge vært et gammelt ønske – for behovet var absolutt
tilstede, men så var det økonomien da. Byens båteiere var sterkt plaget
av vind og sjø. Steinkarbryggene fra trelasteksportens tid var for
lengst forsvunnet. De enkle trebryggene som var satt opp ga liten
beskyttelse. Særlig var det vanskelig for fiskerne som hadde båtene
sine på Fiskerstrand.
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Om våren når makrellen kom, sang det i morgenstille gater. «Hei, stor
gild makrill ligger ved Samuelsens brygge; femten og tjue øre stykke»
Å rope fisk var ikke alle gitt, så for guttene var dette derfor litt av en
ære. Kraftig røst måtte de ha og så måtte de «ikke være trøtte om
morran».

Fiskerstranda med restene fra en steinkarbrygge i front.

Folk kom til brygga med bøtter og spann, og så ble det en prat over
ripa om fortjeneste og bedrøvelige tider. Det var om å gjøre å komme
seg ut med båt og redskap nå, og trekke inn litt av fjordens rikdom
som stod i stim ute i sundet.
Det var jo fisket man nå levde av i Drøbak og det var ikke bare en
talemåte, men en utbredt oppfatning. Havnedirektøren anbefalte statlig
støtte av båthavnprosjektet. Etter 10 år ble anleggsarbeidene påbegynt
som nødsarbeid i 1918.
Fra kjøpmannshandel til bondehandel
Helt til slutten av 1800- tallet hadde Drøbaks kjøpmannshandel vært
tett tilknyttet skipsfarten. Nå var skipsfarten og de store
kjøpmannshusenes tid borte og tilbake var kun den lokale handelen.
«Bondehandelen» kalte man i Drøbak den handelen som ga hestelort i
bakkene. Frognbøndene kom til torget i Drøbak hvor de fra boder
solgte «bondesmør» i butter og lerret. Selv kjøpte de tilbake margarin
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i store mengder slik at det kunne bli tunge lass opp de bratte bakkene
på veien hjem, men hestene hadde flere vanntrau å forsyne seg fra på
denne veien. Høy var en selvfølgelighet, og alltid med på lasset. Av
denne grunn kunne det derfor også bli noen festboller med mat til
spurvene - og noen brakende, husvarme, men ikke alltid velluktende
hestepromp på hjemturen.
Brennevinssamlaget var en vesentlig forutsetning for den fortsatte
handelen med landdistriktene. Hver gang det var avstemning om man
skulle beholde Samlaget - og det var ikke sjelden - hamret
kjøpmennene dette nok så klart frem. Avholdsbevegelsen i Drøbak
stod imidlertid sterkt og var av en helt annen oppfatning. En gang
måtte politiet rekvirere militær bistand fra Oscarsborg for å dempe
gemyttene.
Utvandringsbølgen
I 1896 flyttet 17 familier fra Drøbak. De hadde fått arbeid andre
steder. En slik utflytting hadde ikke skjedd på mange år. Amerikautvandringen hadde vært liten etter bølgen på 1880-tallet. Det var visst
ikke så gode tider «over there» lenger.
Arbeidsplasser var det imidlertid trangt om og mange, uansett alder,
reiste til Amerika for å søke lykken der. Mange var borte en kort stund
før de vendte nesen hjem igjen, mens andre ble der for resten av livet.
Tidligere utvandringer hadde foregått i sammensatte grupper av yngre
og eldre, familier og enslige, men nå var det helst enslige, unge
mennesker som dro avgårde. Ofte reiste flere sammen og mange
jobbet seg over med amerikabåten.
I mars 1908 stod en flokk på 18 drøbaksgutter på dampskipsbrygga.
D/S Alpha skulle bringe dem den første etappen på den lange ferden
til Amerika. Utvandringen skjøt fart i Drøbak da stagnasjonen inntok
byen. I årene 1906 – 1910 utvandret i gjennomsnitt 70 personer hvert
år. I løpet av 5 år reiste ca. 15% av Drøbaks befolkning.
Ungdommene i Drøbak hadde større muligheter til inntekter enn
ungdommene som vokste opp i Frogn hvor de måtte hjelpe til med
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gårdsarbeid.I Drøbak drev guttene som avisgutter og de solgte
moreller på brygga. Det var også den gang mye skysskjøring med
hestedrosje i Drøbak – spesielt til og fra Ås stasjon. Visergutter, som
det var mange av, kunne ses overalt med dragkjerre for kjøpmennene,
og slaktere og flere fikk utdannelse som lærlinger innen disse fagene.
Målet for de fleste guttene var imidlertid å reise til sjøs så snart de var
konfirmerte. Få hyre og oppleve alt det de eldre snakket om fra det
store utland. Noen tok bare en liten tur, men for mange ble sjøen et
yrke for livet.
Bade- og kunstnerbyen
Drøbaks ry som badeby er gammelt. Et badehus i Drøbak ble omtalt
for første gang i en sunnhetsberetning i 1834.
Fra slutten av 1800-tallet og helt opp til 1930-årene var utleie til
badegjestene en kjærkommen ekstrainntekt. De innfødte flyttet ut i
bryggerhuset, eller trykket seg sammen på loftet, i kammerset,
bryggerhuset, på kvisten eller i staller og grisefjøs.
Byens egen befolkning ble et folk av uthusbeboere. Her lå de på
flatseng, på halmmadrasser eller tørket ormegress, hele sommeren.
Det var deilig når madrassen var tørr og nystappet, men regnet det eller dryppet det fra taket - var det jo enkelt bare å sette en bøtte eller
to under. Dryppene var jo bare søvndyssende.
Kjøpmennene gledet seg over fordoblingen av folketallet når
søkklastede fjordbåter anløp opptil 20 ganger om dagen med glade
sommergjester.
Nærheten til Kristiania - snaue 2 timer med båt – gjorde Drøbak til det
ledene badestedet for hovedstadens kondisjonerte borgere. Her var
tilbud om gytje og strømbad og etter hvert kom det større og bedre
badehus.
I 1902 åpnet «Drøbak Varmbad» med tilbud om medisinske
behandlinger. Nå økte tilstrømmingen av badegjester for alvor.
Omkring 1910 var det på en god sommer ca.1000 besøkende til badet.
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Fra 1890-årene og utover ble Drøbak også favorittstedet for kunstnere.
I disse årene ble Drøbak om sommeren samlingssted for hele flokker
av denne kategori. De fleste Christiania-bohemene hadde forlatt
hovedstaden og fulgte nå opp med noen rolige, men svært produktive
år. I Drøbak fant de inspirasjon og motiver til en rekke
stemningsbilder.
Hit kom Hamsun, Wildenvey, Krogh, Bergslien, Gude, Skramstad,
Peters, Diriks. Det var ikke bare bildende kunstnere som oppdaget
småbyens sjarm.

Kunstmalerne Edvard Diriks, Wilhelm Otto Peters og Ludvig Skramstad tar seg et slag kort
og en forfriskning ved sjøkanten.

Forfattere, skuespillere, teaterfolk og komponister slo følge - Bokken
Lasson, Johanne Dybwad, Victor Bernau, Per Kvist og mange andre.
Det vanligvis temmelig sedate småbymiljøet blomstret opp om
sommeren med romantikk og dans i Badeparken og i sus og dus på
hoteller og pensjonater.
De gjestende kunstnerne var ikke av de mest beskjedne blant Drøbaks
sommergjester. Deres langvarige og utsvevende fødselsdagsselskaper,
St.Hansfester, kostymeball på Reenskaug og alle de andre festligheter
og små episoder ble en del av sommer-Drøbak.
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Det kunne være den mektige Christian Krohg på bytur i slåbrok og
rødbroderte tøfler – han fant antrekket utmerket egnet til promenader,
eller for den saks skyld også en dagstur til hovedstaden. Eller på en
kort, men hektisk tur til Samlaget, for å dekke dagens akuttbehov.
Drøbaksfolk vendte seg til dette etter hvert – men problematisk kunne
det bli i situasjoner hvor Krogh malte akt av nakne modeller badende
fra svaberget og stranden nedenfor huset - rett ved siden av
dampskipsbrygga. Han benyttet seg av franske modeller – til stor
forferdelse og oppstandelse for stedets daværende moral, men til fryd
og begeistring for reisende skipspassasjerer og nysgjerrige unggutter.

Avgang fra Lehmansbrygga. På fjellet foran robåten malte Chr. Krogh nakne
modeller.

Det kunne også være billedhugger Bergslien på ruvende ferd gjennom
småbyens trange gater for å opprettholde nesens korrekte farge – for
han var Stormester i kunstforeningens «Purpurneseorden» og han
forkynte ofte og gjerne på klingende Vossa mål: «Fargen på nasen må
haldast vedlike, veit du»!
For byens moralske voktere var det ikke mangel på samtaleemner i
disse tider.
I årene fram mot 1.verdenskrig forlot mange kunstnere Drøbak, og
byens tid som blomstrende kunstnerby rant ut. Fremdeles fant nok
både malere, skuespillere og forfattere veien hit sommerstid, og noen
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slo seg ned fast, som Wilhelm Peters og Edvard Diriks. I tillegg fikk
Drøbak også sine egne malere som Anton Thoresen og Olaf Holwech,
men det pulserende kunstnerlivet preget imidlertid ikke lenger
sommerens Drøbak.
Hamskifte i Drøbak 1890-1915.
Amtstidende kommenterte i 1910 «De nye lamper kaster en fornem
glans over vårt fattige sted og forgyller vår armod».

Jørnsebakken ca. 1894. Innfartsåren fra syd.

Siden før århundreskiftet hadde byen vært opplyst av oljelamper, og
stadig flere gater fikk belysning. Bystyret hadde bevilget kr. 1000 til 5
nye «LUX lamper» i Storgaten.
Boligveksten skjøt fart både på Ringeplan, Råkeløkka, Bjergene i Øst
og Vest og Bråtan. Men veksten kom på landsby vis. Hovedgaten fikk
sine kjøpmannsgårder, men på baksiden av disse var det ikke mye som
minnet om en by. Husklyngene grodde opp som paddehatter med
skjeve fasader og vinkler omkring i trange smug og krokete veifar.
I 1893 var den nye Kirkegaten ferdig med byens første fortau og
spasergang. Året etter ble plassen foran Hospitalet opparbeidet med
fontene. I den andre enden av Kirkegaten var Torget ferdig planert og
snart fikk også denne plassen sin fontene.
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I 1897 ble festivitetslokalet tilhørende Hotell Victoria i Storgaten
innviet, og ikke lenge etter ble også den gamle Skrivergården tatt i
bruk som hotell. Deretter fulgte nytt strømbad og varmbad.

Fra Tranga

I løpet av de påfølgende år ble det bygget brannstasjon,
epidemisykehus, nytt gymnastikk- og sløydlokale og nytt
hjelpefengsel.
Flere branner bidro også til prege det nye Drøbak. Både i 1891 og
1902 ble byens største kjøpmannsgård lagt i ruiner, og for hver gang
fikk nybygget tvers overfor kjøpmann Schancke og Samlaget et mer
bymessig preg, første gang i to etasjer og neste gang i 3 etasjer og i
mur.
Vedlikeholdet av gatene var det så som så med. Sølete og steinete var
disse, men dette til tross var de fleste enige om at stedet var blitt
vakrere.
Folk hadde fått lyst til å pynte opp hus og hager. Hadde de ikke en
jordflekk rundt huset så kjørte de på med jord og pyntet med
morelltrær og kirsebær-, eple-, og pæretrær og mange andre sorter i
prangende blomsterflor.
Byen hadde fått sin nye hovedinnfartsvei på slutten av 1880-tallet, og
på 1890- tallet ga de «veldige telefonstolpene» i gatebilde et uvant og
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fremmedartet preg. I 1932 ble ledninger gravd ned i bakken og
stolpene fjernet.

Storgaten v/ Carlsebakken

Det var nå en nytelse å gå rundt i byen het det, og det var på denne
tiden at Drøbak fikk navnet «Blomsterbyen» og «Rosenes by».
I 1912 kjøpte Erik Haagensen Hotell Victoria og ble byens kinosjef.
Festiviteten var stedet hvor det dype følelsesmessige spranget fant
sted. Kjørekaren hans, Jens Hauger, (Hauer`n) var også kinomaskinist.
Jevnt og trutt sveivet han frem film etter film.
Rett som det var kunne det høres kommandoer til kinomaskinisten:
«Fortere – sakte». Ansatte, familie og venner ble satt til å assistere
maskinisten med å selge billetter eller å fyre opp i den store ovnen
som stod midt i lokalet.
Dette dreide seg da om stumfilm og bak et teppe, med kikkhull til
lerretet, sørget kirkeorganist Agnes Abrahamsen for
akkompagnementet på piano – hva enten det gikk «fortere eller
sakte».
Lege Johan Mønnich uttalte at: «hun hamret de samme marsjene hver
eneste gang – enten det handlet om kjempen Mackistes som redder en
vakker kvinne fra skurkene - eller om det var tåredryppende romantikk
hvor kyssene gikk like fort som høna hakker i seg korn.»
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Salen var alltid fullpakket og fra kinoluka solgte fru skomaker
Sørensen billetter for 15 øre sitteplassen.
Drøbaks port til omverdenen
Dampskipsbrygga hadde vært Drøbaks port til omverdenen helt siden
fjorddamperne ble alminnelige på 1870-tallet.

Bybudene på Tollbodplan

På 1880- tallet fikk budet på brygga lue med skilt og ble Bybud 1, og
etter et par år fikk han konkurranse av Bybud 2.
Først omkring 1890 fikk byen sine egne dampskipsruter med anløp
som tok hensyn til de lokale behov. Nesoddbåtene kom i 1892 og
hadde Drøbak som sin faste endestasjon, men måtte på strekningen
til/fra Kristiania innom en uendelighet av småbrygger langs
Nesoddlandet.
Selve «bybåten» for Drøbaksfolk den gang var «Alpha». Den kom fra
Moss og presis kl. 0650 tutet den ved passering Oljemølla, og gikk kl.
0700 fra Drøbak direkte til Kristiania. «Alpha» hadde som oftest med
melsekker fra Moss Aktiemølle, og ble derfor kalt «Mjælføyka».
Folk hadde både dette og hint å utsette på båtene. Men ned til «½ 10
(2130) båten» i Drøbak strømmet de allikevel – i alle fall den
ungdommelige del av befolkningen. De kom i god tid hver eneste
kveld gjennom hele sommeren - men reise skulle de ikke, og båten
skulle ikke gå til Oslo igjen før neste morgen.
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Damskipsbrygga

Skikken skal ha sitt opphav i at den siste Nesoddbåten brakte med seg
kveldsavisene fra hovedstaden. Dette tok slutt omkring 1. verdenskrig,
men vanen med en kveldstur til brygga hadde satt seg. Tilsynelatende
uten mål og mening strømmet folk nedover til brygga, kanskje uten å
vite riktig hvorfor de gjorde det.
En lørdagskveld kunne det være opptil 200 - 300 mennesker på
brygga. Ingen ventet på noen og det var heller få eller ingen som gikk
i land.
Når båten var vel fortøyd gikk ungdommen til badeparken hvor de
danset til noen skeive plater med moderne Charlestonrytmer fra en
medbrakt sveivegrammofon, eller ble sittende hånd i hånd på fjellet i
solnedgangen og se hverandre dypt inn i øynene - til det omsider igjen
lysnet av dag.
Man kunne promenere overalt i Drøbak sentrum, handle i butikker
eller slå av en prat med kjente, men det var på Dampskipsbrygga du
fikk de ferskeste nyhetene og det var brygga som på denne tiden var et
sentrum i Drøbak.
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Klokka som ble brukt ved avgang.

Kokka på hjørnet av lagerskuret varslet båtenes ankomst og avgang og
dette var bryggeformann Magnussens jobb. Det hendte jo at de lokale
guttene fant på noen streker og slo noen ekstra slag i klokka utenom
ankomsttidene. Da ble bryggeformann Magnussen irritert og opphisset
– en reaksjon som trolig var meningen fra guttenes side. Klokka er nå
forsvunnet – og skal angivelig henge på en hytte på Sørlandet.
Sorgens trille
Kirken var det nesten ingen som besøkte lenger – bortsett fra når noen
skulle følges til graven.
I 1926 lot Sanitetsforeningen bygge og forære Drøbak et gedigent
møbel – nemlig baldakinen til likvognen » Sorgens trille». På vognen
og over kisten var det en utskåren svartmalt og lakkert baldakin med
svarte gardiner, laget av snekkermester og hjulmaker Emil Andersen,
smedmester Belsjø og malermester John Jensen.
Vogna ble trukket av hesten Blakken med kusken Rolf Wollbråten
iført full stas med skalk på hodet, svart jakke, hvit skjorte, slips,
vadmels bukse og svarte sko. Rett i ryggen og med et ansiktsuttrykk
og en kroppslig holdning som tydelig preget alvoret, satt han der alene
foran på likvogna. De slakke tømmene var eneste kontakt med
Blakken. Farten, skrittlengden og takten hadde Blakken i kroppen
etter mange års erfaring.
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Dette var fortroppen i følget av gående pårørende, venner,
arbeidskamerater og andre kjente.
I forbindelse med kommunesammenslåingen 1.1.1962 ble både trillen
og baldakinen angivelig i sinne slått i stykker og brent opp. Dermed
endte den sine dager– og historien med den. Det var synd, for mange
kunne nok ha tenkt seg den siste ferd til «de evige jaktmarker» på
denne måten. Et mesterstykke av klasse ble borte for all ettertid.
Drøbak - tettstedet i Frogn kommune.
I 1961 foreslo Schei-komiteen at Drøbak skulle opphøre som egen
kommune og innlemmes i Frogn landkommune med virkning fra
1.1.1962. Men selv om Drøbak i noen år ikke eksisterte som by rent
juridisk og i legal forstand, har tett-stedet allikevel beholdt sin
personlighet og sitt særpreg.
Samfunnsutviklingen har i de senere årene vært helt utrolig. Inn og ut
og av fjorden passerer nå cruiseskipene på rekke og rad med titusener
av turister fra alle verdens kanter - med bare en oppgave for øye: Å se,
nyte og oppleve Norge.
Det opprinnelige strandstedet med fiskerleie her ved Oslofjordens
østre bredd er nå omgitt av store villaer hvor bare utsikten til fjorden
verdsettes i mange millioners klassen.
I båthavnene duver cabincruisere og havseilere til samme verdi.
Problemet nå er et skrikende behov for båtplasser til lystyachtene.
Båteiernes «smittsomme trefotsyke« – har ført til et misforhold
mellom tilmålt fortøyningsplass og båtenes lengde og bredde. Ja, og
hvor skal vi kunne parkere de blankpolerte bilene i tilsvarende
prisklasse –i den tiden vi oppholder oss på fjorden?
«Huffamei» – hvilke problemer har vi ikke pådratt oss i løpet av disse
400 år.
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La nå det ligge og la oss heller lene oss rolig tilbake og konstatere at
det fortsatt bare er en viser på urskiven i Niels Carlsens kirketårn.

Samtidig ønsker vi at den praktfulle solnedgangen i Vestfjorden
forblir den samme også for våre etterkommere.
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