Husvik (Haugsvik)
Opprinnelig Haugsvik. Her lå et tingsted under høymiddelalderen på 1200-tallet, og her drepte bønder fra Follo kongens sysselmann
Ragnvald Hallkjellson i 1217. Husvik tilhørte vestre skipreide i Follo. Et skipreide var et distrikt som stilte skip, mannskap og proviant
til kongens rådighet. Ved Husvik lå leidangens (mobiliseringsstyrken) langskip med naust. På 1200-tallet sto vannstanden tre meter
høyere enn i dag, og Husvikholmen var bare et skvalpeskjær. Oslofjorden het Folden, og folk fra Follo bar navnet foldunger.
Husmannsplassen Husvik
På 1600-tallet var Husvik vekslende eid av Nordre Belsjø, Ullerud (Uglerud) og Kringerud gård. I 1765 kjøpte Knud Rist denne
husmannsplassen. Her etablerte han en krittpipefabrikk, «Husvig Pibefabriqve», hvor det også ble produsert dekketøy av keramikk.
Det er fortsatt mulig å finne krittpiper på Husvikfeltet. Rist oppførte og bodde på Seilmakergården. Niels Carlsen kjøpte Husvik i 1797.
Parr
Skipsreder Hans Henry Parr kjøpte Husvik i 1850. På Husvikholmen hadde garver Kierulf fra Seilmakergården installert fortøyningsfester ca. år 1800. Parr bygde et båtverft med mulighet for kjølhaling og mauring for de opptil 14 seilskipene sine. Fortsatt kan en se
restene etter kjølhalingsstokkene på Vindfangerbuktas østre side. Parrs fartøy ble i stor grad brukt til å frakte isblokker rundt om i
verden for broren, Søren A. Parr. Innerst i selve bukta anla han en dampsag. Trelasten eksporterte han til kontinentet.
Forsvaret og Husvik
Forsvaret eksproprierte området fra Henry Parr i 1898. Festningsanlegget Oscarsborg trengte forsterkning på flankene for å hindre en
invasjon innover Oslofjorden. Kanonbatteriet på Kopås skulle treffe sjømål på distanse, mens bestrykningsbatteriet på Husvik skulle
ta seg av de nære målene. Anlegget kostet den gang 49 000 kr. På Husvik ble det bygget kaserner, vaskeri, lager og bilverksted m.m.
Av et førtitalls bygninger står færre enn ti igjen. Husvik bestrykningsbatteri står fortsatt ved restene etter Hamborghuset, som brant
ned under beskytningen fra Blücher 9. april 1940. Under andre verdenskrig hadde tyskerne forlegning på Husvik. Nå er den nordlige
delen av Husvik regulert til boligfelt og den østre til næring. Den vestre delen er fredet under kulturminneloven og foreløpig sikret.
Kilder: Håkon Håkonssons saga, Heimskringla, Follominne, Pensjonist-nytt
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Haugsvik tingsted
På Husvik (norrønt Haugsvik, haug og vik) var det et tingsted under høymiddelalderen på 1200-tallet. Vannstanden sto tre meter
høyere enn i dag. Husvikholmen var bare et skvalpeskjær. Oslofjorden het Folden, og innbyggerne i Follo ble kalt foldunger.
Kong Håkon Håkonsson, født 1204 på Folkenborg i Eidsberg i Østfold
På denne tiden var det borgerkrig i Norge. Østfold var kontrollert av baglerne. Håkon og moren, Inga fra Varteig, var birkebeinere og
rømte derfor til Trøndelag i 1206. Under flukten fraktet Torstein Skevla og Skjervald Skrukka kongen fra Lillehammer til Rena på ski.
Historien er Birkebeinerrennets opphav. Håkon Håkonsson ble valgt til konge i 1217, og i 1218 sluttet baglerne og birkebeinerne fred.
Drap på Husvik
I 1217 ble foldungene stevnet med budstikke til tingstedet på Haugsvik av kongens skatteoppkrever, bagleren Ragnvald Hallkjellson.
Bøndene forandret budstikka til en hærpil slik at folk kunne stille med våpen på tinget. Her drepte de Ragnvald og jaget hans menn.
Fire år senere var det igjen stevning til tinget på Haugsvik; innkalt av den da 21 år gamle kong Håkon. Bagleren Skule Jarl fra
Trondheim forlangte hevn for drapet på Ragnvald. Kongen ville ikke selv hevne Ragnvald, men siden han ble drept uten saklig grunn,
tillot han Skule og de andre baglerhøvdingene å dra på hevntokt. De brente utallige gårder i Follo, og de påla foldungene tunge bøter.
Haugsvik var mønstringssted for leidangen (mobiliseringsstyrken) i vestre skipreide
Et skipreide var et distrikt som stilte skip, mannskap og proviant til kongens rådighet, slik sjøheimevernet fungerer i dag. Ved Husvik lå
leidangens langskip med naust. De 279 skipreidene dekket den nå 28 953 km lange kysten vår; en kyst som dengang var enda litt
lengre. Foldungene måtte bygge et leidangskip, samt utruste og bemanne båten for et tre måneders tokt. Fartøyet ble finansiert av
landskylden (eiendomsskatten). Varsel om mobilisering ble gjort med budstikke / hærpil eller tenning av brannveta på toppen av
Håøya. Leidangen ble mobilisert en rekke ganger, men mest under borgerkrigstiden 1130-1240. På Haugsvik har det derfor med stor
sannsynlighet vært mobilisering flere ganger. Kanskje ble det også bygget skip her. Rester etter naustet kan muligens fortsatt finnes.
Etter svartedauden, 1349-50, ble leidangen ineffektiv og utstyret avleggs. Ordningen ble avviklet i 1666.
Kilder: Håkon Håkonssons saga, Heimskringla, Follominne, Pensjonist-nytt og
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Kierulfgrinda
Denne lutende steinen var én av portstolpene til en smijernsport med spisse spyd på toppen. Grinda ble satt opp av garver Kierulf
tidlig på 1800-tallet og skulle hindre landsbygdas buskap i å innta byen. Drøbak fikk bystatus i 1842, og grensene måtte stadfestes
innen 1843. Det nyvalgte formannskapet ville ha grensa mellom Frogn og Drøbak akkurat der du står nå. Begrunnelsen var:
«Området videre nordover består av verdiløse fjellknauser, med enker og fattiglemmer. Kun én av dem er stemmeberettiget! Drøbak
by har ikke råd til å fø på dem.» Kommunestyret viste imidlertid større romslighet og vedtok nordlig grense ved Gloslibekken innerst
i Vindfangerbukta. Porten ble fjernet en gang tidlig på 1900-tallet. Kanskje sperrer den nå adkomsten et annet sted i Drøbak.
Kierulfgården
Huset som vi i dag kaller Seilmakergården, het opprinnelig Kierulfgården. Det er en av Drøbaks eldste bygninger, reist i 1767.
Første eier var Knud Rist, som også anla en krittpipefabrikk på Husvik der Tingveien går i dag. Det er fortsatt mulig å finne
rester etter pipeproduksjonen i dette området. Den som ga huset navn var imidlertid garver Jens Kierulf som kjøpte eiendommen
i 1812. Han hadde i tillegg eierinteresser i båtverftet og kjølhalingsanlegget på Husvikholmen. C. Løvaas, ny eier av båtverftet på
Husvikholmen, kjøpte eiendommen i 1916. Han bodde her i ti år før stedet igjen ble solgt. Etter dette har stedet hatt flere eiere.
Seilmakergården
I tilknytning til hovedhuset ble denne sidebygningen satt opp. Bygningen ble utleid til seilmakere, derav dagens navn på
eiendommen. Siste seilmaker som bodde her var svenske Edvard Hansson. Under avstemningen om unionsoppløsning fra
svenskene i 1905 var det kun én NEI-stemme i Drøbak. Hvem var synderen? 300 rasende «patrioter» dannet en mobb og marsjerte
til Seilmakergården. Her utførte de lite ærerike handlinger med steinkasting, trusler og ruteknusing. Hansson flyktet etter dette med
familien til Strømstad i Sverige. De returnerte aldri til Drøbak.
Eiendommens vernede bygninger har i de siste årene vært gjennom en omfattende rehabilitering, sist av Annelise og Ole Hellem.
.
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Kopås
Området lå opprinnelig under Holter gård, men ble kjøpt av Niels Carlsen i 1754. I 1850 ble skipsreder Hans Henry Parr ny eier.
Hele området ble ekspropriert i 1898 av Forsvaret. Kjøpesum 110 000 kr eller 8,8 millioner kr i dagens valuta (2020). Dette må kunne
kalles århundrets billigsalg. Oscarsborg festning trengte forsterkning på flankene for å sikre fjorden mot en innvasjon sjøveien mot
Oslo. Kanonbatteriet på Kopås skulle treffe sjømål på distanse, mens bestrykningsbatteriet på Husvik tok nærkampen. Byggingen i
1898 kostet 49 000 kr eller 4 millioner i 2020 kroner. Av et førtitalls bygninger på Husvik- og Kopåsområdet står færre enn ti igjen.
Historikk og tekniske fakta
Kopåsbatteriet fikk siktestasjon, kommandoplass og tre 150 mm Armstrong-kanoner. Disse ble fjernet i 1944. Først i 1952 kom fire 105
mm SKC/32 kanoner, hentet fra Bergen, på plass. I 1974 ble Kopåsbatteriet tatt ut av mobiliseringsoppsettingen, og i 1998 ble to av
kanonene fjernet. Under unionsoppløsningen i 1905 ble Kopås mobilisert for første gang. Den 9. april 1940 var det alvor; Norge var
under angrep av Tyskland. Kopås var kontrollstasjon for minefeltet, fra Parrstranda til sjeteen, anlagt i 1879. I 1940 forhindret mangel
på prioritering, kvalifisert personell og utstyr utlegging av minene som da lå lagret på Bergholmen. På Oscarsborg beordret oberst
Eriksen på eget intiativ «ild», med krigshelt eller krigsrett som mulig utgang. Den tunge krysseren Blücher fikk to fulltreffere. Ironisk
nok fra de tyske Krupp-kanonene Moses og Aron. Torpedobatteriet ga skipet nådestøtet med to nye treff. Kopås og Husvik skjøt 50-60
granater med treff på Blücher og den etterfølgende krysseren Lützow. Hamborghuset på Husvikodden ble skutt i brann; grunnmuren er
ennå synlig ved Husvikbatteriet. Skipet, som er en krigsgrav med mange hundre omkomne, ligger på 60-90 m dyp ved Askholmene.
For å unngå en forurensningskatastrofe i Indre Oslofjord ble Blücher tømt for olje i 1994. Den bemannede undervannsoperasjonen ble
utført med metningsdykking og foregikk fra dykkeriggen Semi 1; eid av det Nordsjø-relaterte engelske dykkeselskapet Rockwater.
I dag
Kopås sin vestvendte del er nå fredet etter lov om kulturminner og dermed sikret for fremtidige generasjoner. Området har en utpreget
kystflora med et rikt innslag av varmekjære tresorter. Det er et yndet utfartssted og turområde for både turister og fastboende.
Kommandoplassen og to av de fire 105 mm SKC/32 kanonene står her fortsatt: nå som et fredelig bevis på en mer urolig fortid.
Kilder: Follominne, Bygdebok for Frogn - Gårdshistorien, Pensjonist-nytt og
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Nordstranda
Stranda med vei og brygge ble kjøpt av Frogn kommune fra Forsvaret for 30 000 kr i 1949, eller 600 000 i 2020 kr. Historisk har dette
vært ei strand benyttet av lokale fiskere til agning, garnbøting og reparasjon av hasselteiner. Eiendommen har hatt ulike eiere opp
gjennom årene. Vi starter historien da Forsvaret eksproprierte hele Husvik og Kopås-området fra iseksportør Henry Parr i 1898.
Kopåsbrygga
Brygga og deler av Husvikveien langs stranda er laget av sprengstein etter byggingen av Kopåsbatteriene i 1898-99. Da Fred Olsen
i 1918 kom for sent til rutebåten mellom Hvitsten og Oslo, kjøpte han like godt fjordbåten «Oscarsborg I». Denne satte han i rute
mellom Son og Oslo. Han kom aldri for sent på jobben igjen. Båten anløp også Kopåsbrygga på signal. Brygga ble reddet fra fjerning
etter en mislykket sprengning i 1990 og renovert samme år. Strandas fortøyningsfeste er et kulturminne og vellets kjennemerke.
Kunstnere
Rett opp fra stranda i Husvikveien 29 hadde billedhuggeren Brynjulf Bergslien (1830-1898) sin lille fiskerhytte. Hans mest kjente verk
er statuene av Henrik Wergeland i Studenterlunden og kong Carl Johan til hest foran Det kongelige slott. Bergslien var stormester
i Kunstnerforeningens Purpurneseorden og kjent for både nesa og Vossaølet. Huset er senere eid av kunstnere som Soot og Ender.
Kopåsbatteriet
Kopåsbatteriet ble bygget i 1898-99, kostnad 49 000 kr. Batteriet besto av tre 150 mm Armstrong-kanoner pekende ut fjorden. Disse
løsnet ca. 22 skudd under ildgivingen mot Blücher. Kanonene ble demontert av tyskerne i 1944 og brukt under «Operasjon Tanne Ost»
i Østersjøen. Anlegget ble modernisert en rekke ganger etter andre verdenskrig, men er nå et fredet kulturminne, åpent for turgåere.
Torshuset
Huset som ligger på østsiden av Husvikveien, i strandas sydende, ble gitt i gave fra is-eksportør Søren Angell Parr til en is-arbeider
ved navn Markus. Kona var betatt av utsikten og uttalte at her kunne hun sitte og kope (=glane) helt til Filtvet, derav navnet Kopås.
Kilder: Follominne, Bygdebok for Frogn - Gårdshistorien, Pensjonist-nytt og

Verneforeningen Gamle Drøbak

www.nordstranda.no

.

Ringgården
Utskilt fra plassen Drøbak, som igjen lå under Holter gård. Her bygde losoldermann Samuelsen ei lita stue i 1755; i dag en del av
hovedhuset. Marie Lemvig Ring kjøpte eiendommen i 1822. Hun ble enke 33 år gammel og hadde åtte barn. Hennes sønn, Fredrik
Ring (1795-1872), kjøpte eiendommen av sin mor da han kom hjem i 1826 etter mange år i utlandet. Han hadde drevet handel, blant
annet i Chile. Ring videreførte sin virksomhet som gründer og handelsmann i Norge. Han var en av grunnleggerne av Follo Sparbank.
Fredrik Ring var inspirert av strømninger i det kontinentale Europa såvel som i Sør-Amerika og Midt-Østen, og han var et friskt pust i
det søvnige Drøbak. Ring bygget og drev ett av Drøbaks to brennerier, derav navnet Brenneripynten. Kjølevannet kom i svartor-rør fra
Rings dam via Bentsebakken. Vinterstid ble det skåret isblokker til kjøling på dammen. Isen ble lagret i Ringgårdens ishus til eget bruk
og til eksport. Dammen er nå fylt igjen, og Drøbaks første borettslag, Ringedammen, troner bokstavelig talt på toppen av denne.
Da Fredriks sønn, Lorentz Ring, overtok Ringgården, ble gården benyttet som landsted. Hus og hage ble utviklet etter inspirasjon fra
Italia der Lorentz tilbragte mye tid. Han var utdannet lege i Christiania og Berlin og meldte seg som frivillig korpslege i Garibaldis hær
under samlingen av Italia (1861). Lorentz var i tillegg en aktiv kunstmesén og engasjerte blant annet Oscar Wergeland til å male
«Eidsvold 1814». Maleriet ble donert til Stortinget hvor det nå henger sentralt plassert bak tingets talerstol.
Lorentz Ring ga eiendommen til sin datter, Natalia, gift med Ragnvald Morterud. Hun utviklet hageanlegget med inspirasjon fra reiser i
Europa. Morterud var i en periode ordfører i Drøbak og donerte store deler av landeiendommene rundt Ringgården til kommunen.
Natalias datter, Louise, giftet seg med Einar Sunde. Sammen tilbragte de sin alderdom på eiendommen. Etter deres død ble
eiendommen leid ut i mange år før dagens eiere, Ole Jacob Sunde og Ingrid Stange, kjøpte stedet i 1988.
Ringgården i dag
Eiendommen har vært i familiens eie i åtte generasjoner. Dagens eiere etablerte Montessoribarnehage her i 1990. I 1995 utvidet de
virksomheten med barneskole og ungdomsskole. Ungdomsskolen har nå sitt eget unike bygg ved Seiersten Skanse. Barnehagen og
barneskolen har flyttet syd i Drøbak. Montessorivirksomheten er donert til en stiftelse hvor Ringgårdens eiere spiller en ledende rolle.
.
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Løkka stadion
Aktivitetsområdet har gått under navnet Løkka og senere Sagajordet. Sagajordet lå opprinnelig i forlengelse av sagbrukene i
Vindfangerbukta og er plassen rett nord for trafostasjonen. På 1600-tallet var Løkka beiteområde for husmannsplassen Drøbak og eid
av Holter gård. Senere har området hatt flere eiere, blant annet disse kjenningene: Niels Carlsen, Hans Henry Parr, Henry Parr og
Fredrik Ring. Under krigen brukte tyske soldater Løkka stadion som øvelsesområde for nærstrid.
Aktivitetsområdet for barn og unge er nå i Frogn kommunes eie. Nordstranda og Husvik vel planlegger å etablere en kombinert
kunstis- og kunstgressbane her. Tiltaket er foreslått tatt inn i Frogn kommunes tiltaksplan for 2022.
Jo-Bu, et industrieventyr
Navnet Jo-Bu kommer fra Trygve Johnsen (Fagerstrand) og hans partner børsemaker Gunnar Busk (Svestad). De startet
motorsagfirmaet på Nesodden i 1947. I 1953 flyttet de til ny fabrikk her i Sagaveien 13. Den første Senior-saga var 17 kilo tung,
men tidlig i 1950-årene kom Jo-Bu Junior som «bare» veide 10,5 kilo. Sagene ble fort markedsledende, og Jo-Bu var Drøbaks største
arbeidsplass med opp mot 200 ansatte. Christiania Spigerverk overtok driften i 1967, men da de fusjonerte med Elkem i 1972 ble
produksjonen fyttet til Sarpsborg. I 1983 kjøpte svenske Electrolux bedriften. Snipp, snapp, snute så var det eventyret ute.
Fabrikklokalene står der fortsatt, men er nå omregulert til et leilighetskompleks med noe næring på grunnplanet.
Ringedammen, Drøbaks første borettslag
I sørenden av dagens aktivitetsområde anla Fredrik Ring en isdam kalt Rings dam. Her ble det skåret is om vinteren. Isen ble lagret i
Ringgårdens ishus. Ringgårdens brenneri trengte også vann til kjøling. Det fikk brenneriet via et svartor-rør fra dammen og ned
Bentsebakken, over Sundegata og inn til destillasjonsapparatene på Brenneripynten.
Mest populær var dammen imidlertid som skøytearena for nordstrandingenes yngre garde. I 1949 var det imidlertid slutt; da kjøpte
Frogn kommune området. Dammen ble fylt igjen, og Ringedammen borettslag reiste sine boliger bokstavelig talt på toppen av Rings
dam. Forskjellen på en dam og et tjern er at dammen er kunstig anlagt, mens tjernet har oppstått naturlig.
Kilder: Follominne, Bygdebok for Frogn - Gårdshistorien, Pensjonist-nytt
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Drøbak gård, Skrivergården eller Solgry
Husmannsplassen Drøbak tilhørte Holter gård. I år 1656 drev Ove Jørgensen gjestgiveri kombinert med skyss- og fergestasjon her.
Bevillingen påla ham å brygge øl og å selge vin og brennevin, kun reisende fikk bevertning. Gjestene var både sivile og militære som
krysset fjorden mellom Sundbrygga og Færgestad. Dette var datidens E-6 mellom Øst- og Vestlandet. Dramatikk: Lørdag kl. 01.00,
31/8-1661, forlangte to bønder fra Ås å få kjøpe «Spanschvin», men ønsket ble ikke innfridd. Det hele endte med at stedets dreng ble
knivstukket og drept av Ås-karene. De fikk dødsdom; ikke fullbyrdet. I 1711 drev Ulrik Matsen fra Holter gård stedet. I 1719 ble broren
Fredrik eier. Eiendommen ble senere utskilt fra Holter gård. Drøbak gård strakte seg da nordover til Husvik og innbefattet Kaholmene.
Niels Carlsen
I 1754 ble gjestgiveriet solgt til Niels Carlsen (1734-1809). Han bosatte seg i bygningen og skapte seg en formue som skipsreder og
eksportør av trevirke. Carlsen og hans hustru, Martha Zachariasdatter, står bak idéelle gaver som Drøbak kirke, almueskolen
(det senere apoteket) og delvis Drøbak hospital. Fra 1807 førte Napoleonskrigene til engelsk blokade og beslag av norske skip.
Krigene satte derfor en brå stopper for Carlsens ekspansjon, og han unngikk med minste margin å gå fallitt.
Skiftende eiere
Sorenskriver Hans P. Ellefsen, som også var medstifter av Follo sparebank, kjøpte stedet av Carlsens enke i 1819 og bodde her til
1869. Fra 1908-1914 drev frk. Holstad «Skrivergården hotel» her fram til hun flyttet virksomheten over til Villa Parr. På begynnelsen av
1900-tallet ferierte Sigrid Undset ofte på Solgry hos sin tante Petrea Gyth, gift med Drøbaks politimester Carl Johan Gluckstad Dahl.
Frelsesarméen
I 1920 kjøpte og restaurerte Frelsesarméen stedet, som nå fikk navnet Solgry. Her anla de et mødre- og spedbarnshjem. I 1924 ble
Solgry fredet. I perioden 1940-1945 var stedet tyske styrkers militære hovedkvarter i Drøbak med stor slitasje på bygningen. Etter en
omfattende rehabilitering åpnet Solgry igjen i 1948 som barnehjem og barnepleierskole. I 1958 ble driften lagt om til spedbarnshjem,
barnehage og daghjem. l 1974 ble barnepleierskolen nedlagt. Frelsesarméen driver nå barnehage og barnehjem på Solgry.
.
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Sundbrygga
Gjennom århundrer har kryssing av Oslofjorden skjedd mellom Sundbrygga i Drøbak og Færgestad på Hurum. Dette var hovedveien
mellom Øst- og Vest-Norge. Her er Oslofjorden smalest. Det er sikre nedtegnelser om bevilling og plikter ved frakt av mennesker og
personell over fjorden allerede i 1620. Skyss- og fergestasjon med gjestgiveri sto der dagens Solgry ligger. Driver av stedet var pålagt
å stå for brygging av øl og salg av brennevin. Gjestgiveriet var åpent kun for reisende. Overfart med slede, hest og kusk kostet åtte
skilling i 1652. Transporten foregikk i store robåter med et mannskap på tre mann. Befraktning av militært personell var lovpålagt, men
mange av de reisende var også sivilister. Adkomsten gikk tidligere gjennom Ringgården, men ble ca. 1850 flyttet etter etableringen av
Oscarsborg festning. Festningen avsluttet sin operative virksomhet i 2002 og er i dag et turistmål med museum, gjestehavn og hotell.
Husvikveien eller tidligere Sundegata
Gata var nordstrandingenes pulserende hjerte. Her lå forretninger, verksteder og annen næring tett i tett langs den korte stubben
mellom Ringeplan og Kierulfgrinda. Vi starter på hjørnet av Hagenbakken. Her drev Svendsen Kjøia fiskebasar. Vegg i vegg lå konas
lille kiosk hvor hun solgte det kolonialforretningene ikke hadde. Vis-à-vis Ringgårdens stall og uthus lå Sundegården. Her holdt baker
Treider til; nå er det aldersboliger på stedet. Så kom skredder Johan Wiik. Rett opp for Sundbrygga, i kjelleren på et matros-hus, solgte
Gina Olsen brød og melk. I 1926 kjøpte og utvidet Anna og Trygve Gulliksen huset til en kolonial. Tvers overfor Gulliksen holdt J. Gude
Andersens «Finere colonial og fedevare» til. Han solgte også kull og annet brensel. Mange av de handlende kom sjøveien og fortøyde
i Gudes trebrygge. I den røde mursteinsbygningen hadde Brødrene Hansen konfeksjonsfabrikk i annen etasje. De fusjonerte i 1962
med Ilni, som igjen slo seg sammen med Odlo i 1970. I første etasje lå Othar Gude Larsens båtbyggeri. Larsen bygget blant annet en
fem meter lang seilbåt til kong Olav i 1960. Hos naboen i nord, Seilmakergården, var det garveri og seilmakerverksted.
Nye tider
Foruten transport av turister til Oscarsborg festning, og noen få sivilt og militært ansatte, er det pulserende nærmiljøet med
arbeidsplassen som nærmeste nabo borte. Hjertet slår svakere nå, men gata og nærområdet har fortsatt fine kvaliteter, blant annet
Nordstranda, friluftsområdet Husvik og Kopås samt aktivitetsområdet Løkka stadion som skøyte- og ballspillplass for barn og unge.
.
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Villa Parr
Området og bygningene som lå her tidligere utgjorde en del av husmannsplassen Drøbak som igjen lå under Holter gård. I året 1652
var det eieren av Belsjø gård som leide stedet. Plassen hadde flere eiere fram til Søren Angell Parr kjøpe villaen i 1850.
Iseksport og velstand
Søren var sønn av den engelske skipperen og rederen Henry Parr. Lik sin far hadde han god forretningsteft. Fra 1850 til 1890 ble
Søren styrtrik på eksport av is til kjøling av matvarer. Han var medeier i opptil 14 skip, 13 ishus og leide et utall isdammer i
Follo-området. Fire ishus på 30 x 10 m stod på Parrsletta; alle med dobbeltisolerte vegger fylt med sagflis. Her ble 200 kg tunge
isblokker lagret. Isen klarte seg gjennom sommervarmen og fram til neste vinter. Seilskipene lå på rekke og rad for anker eller fortøyd
til land i påvente av lasting av blokkene. På stranda kan du se fortøyningsfestene, gjerne laget av et ødelagt skipsanker. I vannkanten
lfinnes ballaststein av flint dumpet fra skipene som kom for å hente is. Ballastsand ble losset på fastlagte og merkede steder i fjorden.
En god historie om Parr
Når det gjaldt isens klarhet, var det krav om at dronning Victoria skulle kunne lese «The Times» gjennom en 40 cm tykk isblokk.
Wenham Lake i Massachusetts i USA solgte kvalitetsis til den engelske adelen. USA-firmaet gikk imidlertid konkurs, og Parr kjøpte
opp alle rettighetene. Her hjemme døpte han om Oppegårdstjernet til «Wenham Lake» og markedsførte isen derfra under samme
navn. Med Parrs gode kontakter i det britiske aristokratiet tok det ikke lang tid før isen landet i dronning Victorias pjolterglass. Isen ble
eksportert så langt av gårde som til Kongo, De vestindiske øyer og til India. Etter første verdenskrig overtok moderne kjøleteknikk.
Nyere tid
I 1908 fikk Villa Parr ny eier, frk. Holstad. Hun drev stedet som pensjonat. Dette fortsatte med forskjellige eiere fram til Frogn
kommune kjøpte huset i 1956. I 1982 ble hovedhuset delt. Den søndre delen ble revet, og det ble oppført eldreboliger der.
Den nordlige delen ble utskilt med eget gårds- og bruksnummer og solgt ved loddtrekning med klausul om restaurering til fordums
prakt. Dette møysommelige arbeidet ble utført av de nye eierne, Pirkko og Knut Aarstrand.
.

Kilder: Follominne, Bygdebok for Frogn - Gårdshistorien, Verneforeningen Gamle. Drøbak og Pensjonist-nytt.

www.nordstranda.no

Vindfangerbukta i eldre tider
Haugsvik var mønstringssted for leidangen (mobiliseringsstyrken) i vestre skipreide. Et skipreide var et distrikt som stilte skip,
mannskap og proviant til kongens rådighet. Ved Husvik lå leidangens langskip med naust. De 279 skipreidene dekket den lange
kysten vår. Foldungene (folk fra Follo) måtte bygge et leidangskip samt utruste og bemanne båten for et tre måneders tokt. Fartøyet
ble finansiert av landskylden (eiendomsskatten). Gulatingsloven satte krav til bemanning og størrelse. Standard var 20 sesser, 40 årer
og rundt 100 mann stor besetning. Leidangen ble mobilisert en rekke ganger; mest under borgerkrigstiden 1130-1240. På Haugsvik
har det derfor med stor sannsynlighet vært mobilisert flere ganger. Kanskje ble det også bygget skip her. Rester etter naustet kan
muligens fortsatt finnes. Etter svartedauden, 1349-50, ble leidangen ineffektiv og utstyret avleggs. Ordningen ble helt avviklet i 1666.
Seilskip og verft
Nordre Belsjø eide området, nå kalt Husvig, som senere ble kjøpt av Niels Carlsen. Det var imidlertid Hans Henry Parr som utviklet
området i 1850-årene. Han bygde sin residens på Husvikodden og brukte deler av bygningsmassen til Knud Rists krittpipefabrikk.
Sammen med broren, Søren A. Parr, eide han en større flåte av seilskip i størrelsen brigg og bark. Til disse etablerte han et skips- og
kjølhalingsanlegg i bukta. Fortsatt kan du se rester etter kjølhalingsstokkene på buktas østside mot Gloslibekken. Forsvaret
eksproprierte store deler av Henry Parr sin eiendom i 1898. På Husvikholmen drev C. Løvaas båtbyggeri i perioden 1917-38. Borge
Bringsværd overtok driften i 1938 og er viden kjent for sine BB11 og BB17 fra 1970 og Yngling fra 1977. I dag drives småbåthavna av
Vindfangerbukta båtforening, etablert i 1953. Husvikholmen ble kjøpt av Heitmann marin AS i 1986. De driver en større marina der.
Trelast
Hans Henry Parr etablerte en dampsag i bukta ca.1850. Med denne skar han og eksporterte trelast til kontinentet. I Nasjonalgalleriet
henger det et bilde malt av Hans Gude (1825-1903), en av Norges store billedmalere. Det viser bukta og saga. Hans Gude besøkte
ofte Drøbak, da hans onkel Johan Gude var sokneprest og bodde på Seiersten prestegård. I 1921 etablerte Johan Wennersgaard en
elektrisk drevet sag her. Trelasten ble lagret på Sagajordet, på plassen foran trafobygget. Det vi i dag kaller Sagajordet har dessverre
fått navnet ved en feiltakelse. Tyske styrker overtok driften av saga under andre verdenskrig, og sagbruket forsvant etter krigen.
Kilder: Håkon Håkonssons saga, Heimskringla, Follominne, Pensjonist-nytt,
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Flomsager i Gloslibekken
I Midtøsten var oppgangssagene en realitet allerede i år 1000. Første kjente europeiske sag ble bygget i Normandie i 1204. Den eldste
dokumenterte oppgangssaga i Norge ble bygget i 1503 og sto i Mossefossen.
I Gloslibekken stod det fem flomsager:
• Aslak Holter fra Holter gård hadde en flomsag på plass i Gloslibekken i 1514. På denne saga skar de årlig opp mot tre hundre
tømmerstokker. Trevirket ble solgt til hollandske, tyske og engelske oppkjøpere.
• Østre Glosli bygget sag her i 1557. Denne saga lå i foss nummer to opp fra bukta og hadde periodevis stor produksjon.
• Ottarsrud gård eide en liten flomsag i Gloslibekken, men saga ble trolig nedlagt omkring 1645.
• Østre Oppegårds sag havarerte i en storflom i 1644. Den ble gjenoppbygget og ble i 1654 omtalt som en liten bekkesag.
• Søndre Bjerke bygget her i 1592 en sag i den øverste fossen.
Sagene i Gloslibekken kunne bare skjære under flom, og bruken varte en kort periode vår og høst. Flomsagene ble derfor enkelt
utkonkurrert av helårssagene. I tillegg ble konsesjonen etter hvert dyr for en liten sag. På 1800-tallet bygget og drev Hans Henry Parr
en stor dampsag her innerst i bukta. Johan Wennersgaard fra Frogn startet i 1921 nytt sagbruk her; nå med en elektrisk drevet sag.
Under krigen «eide» tyskerne sagbruket. Plassen som i dag kalles Trafoplassen er det opprinnelige Sagajordet; der lå planken stablet.
Dagens Sagajordet, på 1950-tallet kalt Løkka, ligger på platået ved Ringedammen. Stedet var da som nå et aktivitetsområde for barn.
Før dampskipene kom, ble trelasten fraktet med store seilskip. En kan se for seg skutene ligge side ved side i Vindfangerbukta.
Fortsatt finnes det viktige kulturminner i form av fortøyningsfester langs sjøkanten i bukta mot Gylte. Festene var ofte laget av gamle
havarerte ankere eller ankerdeler. Treskutene ble også overhalt og mauret her inne. Mauring av båt foregår ved å tømme sagflis i
vannet under båten. Når flisa flyter opp blir den bli sugd inn i sprekker og tetter lekasjer. Tidligere ble det brukt maurtuer; derav navnet.
For å utføre dette, måtte båten legges på siden (kjølhales). Fortsatt ligger kjølhalingsstokker godt synlige på stranda mot Gloslibekken.
.
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