Kierulfgrinda
Denne lutende steinen var én av portstolpene til en smijernsport med spisse spyd
på toppen. Porten ble satt opp av garver Kierulf tidlig på 1800-tallet; den 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 her du står nå, med denne begrunnelsen:
“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 piperester etter produksjonen der. 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 så 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 unionsoppløsningen
med 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 med familien til Sverige. De returnerte aldri til Drøbak.
Eiendommens vernede bygninger har i de siste årene vært gjennom en
omfattende rehabilitering.
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