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Forord 

Da jeg sa ja til å forsøke å skrive den 150-årige historien om 
Keisemarkens Badehus (senere benevnt Keisemarkens Brygge og 
Badehus), ante jeg ikke hvilken utfordring jeg gikk til.Alt 
tilgjengelig arkivalia ble overlatt meg. Det vil si protokoller med 
referat fra styremøter og generalforsamlinger, fra 1869 til i dag. 
De eldste protokollene inneholder dessuten lister over de aktuelle 
aksjonærene, med opplysninger om solgte, kjøpte og leide aksjer. 
Fra 1912 finnes egne protokoller over aksjeeiere til enhver 
tid.Regnskapsbøker fra 1893 til 1952. Boken som omfatter årene 
fra 1952 til 1979 mangler. Men regnskapsbok fra 1979 til 1999 og 
den som fremdeles er i bruk, etter 1999, er på plass.I tillegg finnes 
3 smalordnere med bilag, korrespondanse, hilsener, et stort antall 
eksemplarer av Ivar Matsens sang til 100-årsjubileet, tegninger, 
fotografier, forsikringsavtaler, gamle aksjebrev, de til enhver tid 
gjeldende lover osv. osv. 

Så det har vært et rikholdig materiale å lese i gjennom og velge 
ut fra. Antagelig burde det ha vært reservert minst ett kalenderår 
til en slik jobb. 

Jeg har imidlertid bare hatt noen måneder til disposisjon. Jeg 
håper likevel at jeg har fått med noen av de viktigste fakta og 
begivenheter gjennom 150 år. 

Jeg har tatt kontakt med en del kvinner som benyttet badehuset 
på 1920- og 1930-tallet. En del av det som ble fortalt meg, er tatt 
med i kapitlet «Løst og fast». 

Takk til styret for Keisemarkens Brygge og Badehus for tilliten 
jeg er vist og for gleden som dette oppdraget har gitt meg. 

Horten i april 2003 
Eva Gard Knudsrød 
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Innledning 

I boken «Oslofjorden» av Gøthe Gøthesen (Grøndahls forlag) står 
det i kapitlet om «Ferie og friluftsliv»: «Når det ble vanlig for folle 
langs fjorden å gå i vannet, vet vi lite om. Men på 1800-tallet var 
bading og svømming ganske alminnelig blant mannlig ungdom». 
(s. 161) Og videre: «Badedraktproblemer fantes ikke på den tiden. 
Det var Adams drakt som ble benyttet.» (s. 162) Slik oppstod 
antagelig behovet for badehus. 

I Rolf Baggethuns bok, «Gjennom skiftende tider», er det et 
kapittel som heter «Vannforsyningsproblemene i ladestedet», s. 
123-127. Kapitlet avsluttes med å opplyse at vannverket i Horten 
ble tatt i bruk i 1905. Inntil da var enkelte basseng, brønner og 
oller befolkningens vannforsyningsmuligheter. På tørre somrer 
fikk hver familie, i enkelte tilfelle, bare hente så meget vann som 
man antok gikk med til mat og drikke, i følge Rolf Baggethun. Og 
vannet måtte altså hentes - i det minste fra egen brønn. 

På bakgrunn av dette er det ikke vanskelig å forestille seg at den 
personlige hygienen befant seg på et lavmål. Det kunne ikke bli 
store muligheter til skikkelig kroppsvask i fat eller balje. Og 
kontrasten til senere generasjoners tilgang til dusj og badekar blir 
enorm. 

Etter hvert kom det riktignok noen muligheter for personlig 
«rengjøring», idet Horten Badeanstalt kunne ønske sine første 
gjester vellcommen sommeren 1873. Og der var mulighetene mange 
for mennesker med tilstrekkelig økonomisk tilgang. For dette var 
ikke gratis. Det var derimot besøk i Keisemarkens Badehus, når 
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først aksjen var kjøpt og kontingent betalt. 
Og jeg forestiller meg lett hvilken nytelse det måtte være å 

låse seg inn i et rom med kum, kle av seg og gå ned trappen til 
kummen (med åpninger i veggene, så vannet kunne strømme 
inn og ut), henge i tauet fra bommen der - og få vann «all over». 
Særlig på en varm sommerdag. 

Disse refleksjonene syns jeg er nødvendige å gjøre for å forstå 
verdien av og populariteten til Keisemarkens badehus og alle andre 
badeinstallasjoner som dukket opp både langs Oslofjorden og andre 
steder - på 1800-tallet. 
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Leonard Becks 100-årsberetningog feiringen av 
jubileet + sangen 

Fra Gjengangeren, 18. juni 1953, er følgende sakset: 

KEISEMARKENS BADEHUS HAR 100-ÅRSJUBILEUM 
50 familier ga 25 speciedaler hver, og bygget huset 

Det gamle minnerike badehus og brygge feirer i disse dage sitt 
100 års minne. Nøyaktig dagen kan ikke sies, men i juni i år for 
100 år siden, var brygge og hus ferdig og ble tatt i bruk. 

Hvem bygget badehuset? 
Ja, det var 50 familier som i 1848-1850 bygget sine hus på Marinens 
grunn i Keisemark. Det var ved Marinens overføring av personell 
fra Fredriksvern til Horten at disse ble anvist tomter og bygget i 
Keisemark. Da husene var bygget så man seg om efter badeplass 
og brygge, de var jo vant til den slags fra Stavern, både for seg selv 
og familien. 

50 familier slo seg sammen, og la 25 speciedaler i kassa hver, 
hvilket var mange penger den gang, for anskaffelse av materialer 
og oppførelse av hus og brygge. Der valgtes kyndige menn til å 
lede arbeidet, og av myndighetene ble den ideelle plass stillet til 
disposisjon. 

Byggemåten den gang for så lange brygger på grunt vann var 
tømmerkar, disse ble laftet sammen, arealet i bunden var dobbelt 
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så stort som ved bryggens underkant, og karrene fylt med stor sten. 
Soliditeten og stabiliteten var upåklagelig. Over karrene ble lagt 
svære bjelker, hvorpå dekket og rekkverket ble festet. Bryggens 
høyde over vannet har alltid vært ideell, idet det kun ved 
ekstraordinære høyvann står vann over bryggen. Efter den tids 
badeliv ble selve huset satt på pæler og utstyrt med badekummer. 
Svømning var ikke almindelig den gang. Disse kummene var 
kostbare da de måtte heises opp om høsten, rengjøres, males og 
settes ned om våren. Heldigvis utviklet badelivet seg til svømning 
og kummene forsvant efterhvert. I badehusets første tid hadde 
ledelsen en forhandlings- og medlemsprotokoll, denne bortkom 
for et par menneskealdere siden, man gikk så over til aksjer, og de 
eldste av disse er utstedt våren 1857. Aksjeselskapet er imidlertid 
av helt privat natur og ble ikke innregistrert. 

Badehuset ble ledet av en direksjon, valgt av medlemmene på 
generalforsamlingen. Kassereren var ikke medlem av det høye 
råd, men disse ble benevnt direktør. Badehuset hadde i sin direksjon 
som regel sikret seg innflydelsesrike og formuende menn , hvilket 
ofte kom godt med. I min ungdom eller guttedage for 60-70 år 
siden var oberst Gjertsen i Sølvkronen formann i direksjonen, han 
var en pensjonert oberst fra indisk krigstjeneste. Gjertsen var en 
svær majestetisk mann, som var vant til å bli adlydt, han innførte 
en streng disiplin, og når Obersten viste seg måtte guttebanden 
holde seg på matta. Den neste direksjonsformann var min onkel, 
skipsbyggmester Harald Hansen, han var heller ikke nådig hvis 
noe kom på tverke. Senere har det vært mange staute direktører 
som senere har endt som statsråder, admiraler og kommandører. 
Ja, til og med overingeniører.(!) ( Som Beck selv var. E.G.K.s 
bemerkning.) 

Badehuset har i tidens løp hatt flere havarier, isen har vært slem 
mange ganger, især i isløsningen om våren, svære flak har under 
n.v. v. storm, med svær fart drevet ned og feiet badehuset overende. 
Den 9. april led huset og bryggen svær skade, og sommeren 1944 

12 



puffet Marinens flytekran huset og underlaget overende. (Dette er 
i følge nåværende formann, Jens Løchstøer ikke korrekt. E.G.K.) 
Badehuset har alltid vært brannassurert, og fikk efter frigjøringen 
seg forelagt utgifter til krigsskadetrygd. 

Efter det store havari i 1944 er badehuset nyrestaurert, det hviler 
nu på 4 stk. tredobbelte svære pæler, hvorpå er lagt en solid 
plattform, på dette er det originale hus reist og en rummelig 
plattform går hele huset rundt, alle kummer er fjernet, mindre 
avkledningsrom innredet og all badning foregår ved svømning. 
Alle utgifter til driften, vedlikehold og restaureringsarbeider, har 
alltid vært betalt av aksjonærerne, selv efter ødeleggelsene under 
krigen kunne ikke badehuset erholde det ringeste. 

Badehuset har i disse 100 år vært et fast bilde i orlogshavnen, 
det var også en yndet landingsplass fra marinens fartøyer, likesom 
bryggen i lange tider tjente som vannfyllingsplass for Marinens 
vannlektere, idet en 2½ toms ledning ble lagt fra brannbrønnen 
ovenfor til bryggehodet. Mange av de opprinnelige aksjer har vært 
i samme families eie i alle disse år, og der finnes aksjer hvor nu 
Ste generasjon benytter det gamle badehus. Generasjoner og kull 
efter kull fra den nordre bydel , voksne, ungdom og barn, har her 
tumlet seg og har mange glade minner om badehus og brygge. 
Aksjonærene har her hatt sin båtplass, og fra denne bryggen har 
hundrevis av gutter satt ut på sin første båtferd og fått sin start i 
båtkyndighet og sjøfart. 

Badehuset har alltid hatt en kvinnelig oppasser, i mere enn en 
menneskealder var mor Tallaksen badekone, hun hadde i sin 
ungdom vært noe ved det Kongelige teater i København, det er 
nok få som husker henne nu, men populær og elskverdig som den 
gamle var, var hun alles kjære venn og svømmelærer for barna. 

Siden var frk. Kimestad den elskverdige badekone i ca. 25 år 
og henne husker nok mange og sender henne en vennlig tanke. 

Badehuset må vel sies å ha vært en konservativ institusjon, men 
også dette er gjenstand for tidens utvikling og krav. Den ærværdige 
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direksjon er forandret til styre. Når man tenker en 70 år tilbake og 
minnes oberst Gjertsen og hans drabanters regjeringstid, da den 
menige aksjonær og hans familie kun hadde å lystre til vår tid da 
badehusets styreformann er en dame, må vi innrømme at der nesten 
er skjedd en revolusjon på dette område. Men så er det ikke alle 
givet å ha arbeidsglede og administrasjonsevner. 
Vi gratulerer Keisemarkens badehus med de 100 års gavnlige og 
opplærende arbeide for ungdommen og for alle de glade, gode 
minner hus og brygge har skaffet de mange generasjoner. Og videre 
med håp om at det vil lykkes i nye 100 år å bevare Badehuset og 
dets formål i samme gode ånd som hittil. 

Leonard Beck. 

Noen dager senere, 22. juni 1953, inneholdt Gjengangeren referat 
fra jubileumsarrangementet: 

MUNTER HUNDREÅRSFEST FOR KEISEMARKENS 
BADEHUS 

Med årsberetning, regnskap, smørbrød, byens myndigheter, 
muntre viser og «Mor Tallaksen». 

100-års jubileet for Keisemarkens Badehus ble feiret på badehuset 
lørdag på en måte som var denne selebre begivenhet verdig, og 
med stor tilslutning. 

Det var først generalforsamling, med årsberetning, regnskap, 
valg og så videre - som det seg hør og bør. Det fremgikk tydelig at 
styret var i besiddelse av humør og pågangsmot, og at badehuset 
stadig er en av strøkets mest populære institusjoner, like livskraftig 
som for 100 år siden. 

Efterat formannen (-kvinnen) raskt og greit hadde avviklet denne 
delen av programmet, inntok man plassene for jubileumsfesten. 
Byens myndigheter var representert. Medlemmene hadde tatt seg 
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oppfordringen om «et delikat lite smørbrødfat», ad notam. Under 
åpen himmel, og i godt vær, var der prima bevertning med kaffe, 
smørbrød, kaker, samt saker og ting i små og store glass. 

Formannen holdt en anslående velkomsttale, bl. a. til den 
fremmøtte bymyndighet. Efter hvert ble der holdt en rekke taler: 
L. Beck gjennomgikk badehusets historie, og påviste klart 
forbindelsen mellom badehuset og myndighetene og dennes 
forbindelses betydning, ikke minst for myndighetene. Formannen 
grep igjen ordet, og mintes de fremsynte menn som bygget 
badehuset. Bryggesjefen, kommandør Løchstøer, talte for våre 
myndigheter, varme ord som lot til å gå havnefogden til hjertet. 

Badegjest Ivar Matsen hadde laget en vise og tatt med gitar. 
Under stor jubel foredro han også gamle fulltreffere fra lokale 
revyer, som visen om Beck's reise til Mølen på en «takluke», om 
salget av bryggen, om «Skoppumekspressen» osv. Formannen 
delte ut diplomer med hipp og hint - tegnet av nok en «badegjest 
Matsen». Og midt i alt dette dukket det opp et gjenferd: Mor 
Tallaksen, første badekone der nede, steg ut og hilste på selskapet. 

Da man til slutt ikke orket åle mer, grep havnefogden ordet. I 
en takketale uttalte han at denne aftenen hadde overbevist ham om 
Keisemarken Badehus' betydning for distriktet. 

Og så rødmet solen, og gikk ned bak Drasund. 
I alle talene, og i kommentarene efterpå, gikk det igjen: Honnør 

til formannen, fru S. Fjellstad, for dyktig ledelse av driften, og for 
meget vellykket jubileumsarrangement. 

-ch. 

Og her kommer Ivar Matsens jubileumssang, også gjengitt fra 
Gjengangeren, 22. juni 1953: 
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(Mel. 0. Tannenbaum--) 

(Av badegjest Ivar Matsen). 

Her Keisemarkens Badehus 
Det står tross storm og havets brus. 
Det står for vær og vindens sus 
det tappert står, vårt "pelehus", 
for Keisemarkens Badehus 
er sommerlyst og gledesrus! 

Det har vært skjevt, det har vært skakt, 
det har vært nesten ø·delagt. 
En «vervenskran» har vist sin makt. 
Det sank i kne - ble litt «forsagt», 
men reiste seg mot vold og makt, 
snart stod det like ungt og rakt. 

Og tiden går - ja, tiden går, 
og det er blitt til 100 år. 
Vårt badehus har mange sår, 
allikevel det hvitmalt står, 
det overlegent overgår 
til fest igjen om 100 år. 

Badegjest Ivar Matsen 

To tidligere, ivrige badegjester sendte hver sin hilsen til jubileet. 
Fra Olga Mørland kom følgende telegram: «Borte godt men 
hjemme best, gid jeg var hos dere gjest. Hilsen til alle. Olga 
Mørland» 

Også Olga Mørlands bror, H.M. Aagaard, sendte en hilsen. Den 
er omtalt i kapitlet «Løst og fast». Også Minka Thomas er omtalt 
i nevnte kapittel. Til 100-årsjubileet sendte hun et brev, datert 
19.6.1953: 
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Kjære gamle badehus! 

Blant de mange som i dag gir dig sin hyldest må det også være mig 
forundt å være med - i tanken ialfald! 

Jeg minnes med glede, med vemod og med inderlig takk alle de 
hyggelige stunde, alle de deilige sommerdage, ja, også de regntunge 
våte dage, de klare septemberdage med masse maneter og friskt 
vann gjennem kanalen - og alle de hyggelige badeengler! 
Før krigen svømmeturene til Bechpelen og Christophersen, solingen 
efter badet, prat og små slabberaser og tilslutt avskjedsfestene i 
september både med hopp og plask! 

Ja, du var i sandhet et prektig lite hus og til glede for mange 
mange, både barn, unge og gamle! Må det fortsatt bli dig f orundt 
å få stå i fred lenge lenge til glede, til hygge og nytte for 
Keisemarken, du lille badeslott! 

din Minka Thomas 

Med dette sier vi farvel til 100-årsfeiringen og tar fatt på andre 
kapitler av historien til Keisemarkens Brygge og Badehus. 

På bildet ses f.v. fru Løchstøer, Anna Beck, fru Mørland, fru Thomas, fru 
Beck, fru Koste, frk . Aagaard (stående) 

17 



Aksjer og aksjonærer 

Fra Leonard Beck' s 100-årsjubileumsskrift vet vi at 50 familier 
betalte 25 speciedaler hver, og for denne kapital ble brygge anlagt 
og badehus bygget. 

Eierskapet ble formalisert ved at det i 1857 ble utstedt aksjebrev, 
henholdsvis for hel og halv aksje. Jeg henviser til kapitlet «LOVE» 
når det gjelder de betingelser som gjaldt for de to aksje-kategoriene. 

Et Actiebrev, datert 27. Mai 1857, har følgende tekst: 
Da ...................... har kjøbt 1 (en) Actie i Badehuset ved 
Keisermarken, meddeles dette som Beviis for den eiende Andeel i 
bemeldte Badehuus. 

I Tilf ælde Overdragelse af dette Actiebrev, maa saadant heri 
paategnes og forevises Directionen. 

I Directionen for Badehuset ved Keisermarken. 
Dato og 3 underskrifter. 
I tillegg til å kjøpe en aksje måtte det betales en årlig leie eller 

kontingent. Siden de gamle aksjebrev ikke forteller noe om 
pålydende verdi, kan en ikke sikkert vite hva omsetningsbeløpet 
var. Dette ble nok betalt direkte fra tidligere til ny eier av aksjen. 
Jeg mener å huske fra 1930-årene at aksjer ble omsatt for kr 100,
pr stykke. En antatt omsetningsverdi på kr 100,- bekreftes av det 
faktum at 1 speciedaler i 1875 var verdt kr 4,-. 25 speciedaler var 
jo beløpet som de 50 «grunnleggere» av A/S Keisemarkens 
Badehus og Brygge hver betalte i 1853. 

Kontingenten var på den tid 1 speciedaler 60 skilling for hel og 
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90 skilling for halv aksje. I 1877 henholdsvis kr 6,- og kr 3,-. 
Hopper vi 140 år fremover i tid, står det i årsberetningen for 1993/ 
94 at en badeaksje er verdt kr 100,-. 

Til å begynne med gjaldt nok en aksje også for rett til en plass 
ved bryggen. Senere ble det nødvendig å utstede båtaksjer. Verdien 
av disse i de første årene har jeg ikke funnet. 

Båteierne var imidlertid delt i 2 grupper. De som også var 
badeaksjonærer, og hadde fortrinnsrett til en båtplass, betalte en 
lavere, årlig kontingent enn de rene båtaksjonærer. Til å begynne 
med var avgiften henholdsvis kr 1,50 og kr 2,50. 

Hvert år fastsatte generalforsamlingen blant annet 
kontingentsatser. Gjennom siste halvdel av 1800-tallet var det få 
endringer. I 1907 kostet en hel badeaksje kr 8,- og en halv kr 4,- pr 
år. Satsene når det gjaldt båtaksjer var fremdeles kr 1,50 og kr 
2,50. 

Forholdene i badehusets og bryggens tidligste år og frem til 
situasjonen 100 til 150 år senere er totalt endret. I den første tiden 
var nok badehuset det viktigste. Etter hvert som båtlivet ble mer 
og mer populært kunne generalforsamlingene øke prisen for rett 
til plass ved bryggen i takt med dette. 

Ved en ekstraordinær generalforsamling 4. desember 194 7 ble 
imidlertid A/S Keisemarkens Brygge og Badehus reorganisert. Det 
ble besluttet å selge inntil 60 badeaksjer a kr 125,- og så mange 
bryggeaksjer som det var plass til, a kr 50,-. Bakgrunnen var 
nødvendigheten av gjenoppbygging av badehuset og finansieringen 
av denne 

Så til utviklingen av forholdet mellom bade- og båtaksjer: I 1953 
kostet det henholdsvis kr 15,- pr år for adgang til badehuset og kr 
12,- for plass ved bryggen. I 1962 kr 35,- for bading og kr 25,- for 
båtplass. 

Men så - i årsberetningen for 1993/94 - fastsettes prisen for en 
båtaksje til kr 500,- og den årlige kontingent til det samme beløp. 
{\dgang til badehuset kostet da kr 50,- pr år, fra år 2002 kr 100,- pr 
ar. 
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Det kan være interessant å sammenligne Keisemarkens Badehus 
med et lignende «etablissement». 

I boken Sjøbad og tradisjoner kysten rundt av Reidar Stavseth -
er et helt kapittel viet Trondheims badehus på St Olavspiren. Det 
ble åpnet i 1859, og det ble organisert slik at aksjonærene fikk 
utbytte av sin aksje. Aksjene ble til og med børsnotert! (s. 84) 
Huset hadde nok helt andre dimensjoner enn Keisemarkens. Nylig 
er det blitt meg fortalt at badehuset på St. Olavspiren er blitt 
totalrenovert og at det blant annet leies ut til feiring av barns 
fødselsdager. 

Jeg velger å avslutte kapitlet om Aksjer og aksjonærer med å 
gjengi listen over eiere av så vel "hel" som "halv" aksje, fra 
generalforsamlingsreferatet fra 24. mai 1869: 

Eiere af hel Actie ere: 

1. Hr. Sproglærer Kragh 
2. " Korpslæge Bonnevie 
3. " Kjøbmand H. Broch 
4. " Bogtrykker Steenberg 
5. " Assistent Jensen 
6. " " Hansen 
7. " Sergeant Knudsen Overdraget Ole Hansen 7/5 74 
8. " Lieutnant Løvenskjold (Overstrøket) (Delt i 2 halve 

Aktier) 
9. " Pastor Munch 

10. " " Ottesen (Overstrøket) Sorenskriver Nielsen 
11. " Kjøbmand Barfod 
12. " " Larsen 
13. " " Angel 
14. " Apotheker Myhr 
15. " Formand 0. Jørgensen 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

" (!)Frøken Cappelen 
" Auditør Schmidt 
" Skibsbygmester Paaske 
" Skolelærer Bjerke 
" Lensmand Petersen Overdraget Frithiof Jensen 
"(!)Enkefru Klinck (Overstrøket) Solgt til DHr. Gartner 
Sevel og Blikkenslager Andersen, som tilstilledes nye 
Aktiebrev, det gamle ødelagdes. 
" Lieutenant Koren 
" Formand E. Olsen 
" " J. Jacobsen 
" Capitain Loranger 
" " Mi.iller (Overstrøket) Overdraget til Enkefru 
Klingenberg 
" Pastor Bonnevie 
" Gaardbr. 0. Braarud 
" " C. Braarud 
" Tegner Meinich 
" Malermester Hjerleid 
" Lieutenant Blom 
"(!) Enkefru Hoell 
" Seilmagermester Johansen 
" Skolelærer Rakkestad 
" Kasserer Loranger 
" Løitnant Wisbech 

Eiere af halv Actie ere: 

1. " Tegneformand Colbjømsen 
2. " Kjøbmand Knudsen 
3. " Inspectør Dietrichtson Overstrøket, erstattet av 

Kjøbmand E. Braarud 
4. " Fuldmægtig L ??? 
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5. " Major Munch Petersen Overstrøket, erstattet av 1) 
Frøken Hartmann, 2) Tegner Chr. Hansen, begge overstrøket 

6. Hr. Kjøbmand Hansen Overstrøket 
6. " Teknikker Schnitler 
8. " Inspectør Jespersen Overstrøket 
7. " Tegner F. Jensen Notert overdraget Tekniker?????? 
8. " Kjøbmand H. Broch Overstrøket. Notert Frøken?????? 
9. " Gartner Sev el 

10. " Blikkenslager Andersen 

I margen er det skrevet følgende: 
«Tegneformand Colbjørnsens og Tegner Chr. Hansens ½ Actier 
er slaaet sammen til 1/1 Actie og overdraget til Tegner Chr. Hansen 
som blev tilstillet nyt Actiebrev 23/5 73.» Undertegnet J. Jacobsen 

Videre: 
«NB! Kjøbmand Hansens og Inspektør Jespersens ½ Aktier er 

slaaet sammen til 1/1 Aktie og overdraget til Løitnant Wisbech, 
som blev tilstillet nyt Aktiebrev 23/5 71.» 

Jeg har prøvet å skrive av denne listen så nøyaktig som mulig. 
Enkelte navn har jeg ikke greid å tyde. Forskjell i rettskrivning 
skyldes nok at tilføyelser er gjort noe senere enn tidspunktet for 
når den opprinnelige listen ble skrevet. Eksempel: Løytnant skrives 
både Lieutenant og Løitnant 

I de gamle protokollene er lister over aksjonærer ajourført noe 
tilfeldig, kan det synes. Etter denne eldste og tilgjengelige listen 
følger en fra 1874, så fra 1877, 1879, 1880, 1881, 1891, 1893 osv. 
Fra 1912 er det ført egne protokoller over aksjonærene, og listene 
kunne da benyttes som bilag til regnskapet idet det er ført en ny 
liste for hvert år fremover, med oppgave over kontingentinnbetaling 

I de eldste aksjonærfortegnelsene har man vært meget nøye med 
å anføre aksjonærens yrke eller tittel. (Bortsett fra de få kvinnene 
som skaffet seg en aksje - disse var enten frøken eller enkefru.) 
På grunn av disse yrkesbetegnelsene kan man følge enkelte 
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aksjonærers avansemement, for eksempel fra Lieutenant via 
Captain helt til admiral. Min egen oldefar, Ole Gjerdrum Meinich 
( 1828-1899) starter som Tegner, blir så Tegneformand og ender 
opp som ingeniør. 

Horten var jo et lite samfunn i siste halvdel av 1800-tallet, 
sammenlignet med dagens. Likevel er mangfoldet i de yrker 
som er representert i aksjonær-listene ganske betydelig. Det kunne 
være fristende å utdype nærmere enkelte av de eldste aksjonærenes 
- og særlig styremedlemmers liv og utvikling. Jeg er redd det 
ville føre for langt. 

Men noen få aksjonærers og styremedlemmers vita er tatt med 
i kapitlet Løst og fast. 
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Badehuset 

Når det gjelder byggingen av badehuset, henviser jeg til Leonard 
Beck's 100-års jubileums historie. Der er beskrevet hvordan huset 
ble satt på pæler, og at flere avkledningsrom var utstyrt med en 
kum. 

Badehuset bestod av en gang i midten med dør fra bryggen i 
veggen mot syd-vest og en dør mot broen i motsatt ende, mot 
nordøst. Fra gangen førte dører inn til alle avkledningsrom og til 
badekonens private avlukke. 

Kumværelsene var dobbelt så store som de øvrige rommene, 
bortsett fra den «store avkledningen» som lå i det sydøstre hjørnet 
av badehuset, med dør ut til broen. Der fantes - i min barndom -
både en «familiekam» og en «lusekam», stukket inn mellom 
bordgangene i en vegg. 

Gudrun Langmyr Simonsen, tidligere programredaktør i NRK, 
har fortalt meg at ved å skyve ut en kvist i veggen mot naborommet 
kunne man se inn der. Og der var det fremdeles en kum i gulvet på 
1930-tallet. 

Etter hvert som flere og flere ble svømmedyktige, ble kummene 
fjernet og kum værelsene innredet til to rom. Min mor har fortalt 
meg at hennes mormor, Antonie Meinich ( 1835-1908), badet i kum. 

Fra broen førte to trapper ned i vannet. Dessuten var der en 
bom som man kunne balansere på og stupe/hoppe fra. Et tau fra 
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I vannet f.v. Olga Mørland, Sigrid og Polly Thomas. 1937 

bommen kunne tjene som et trygt mål for de første svømmetak på 
dypt vann. 

Det som slår en, ved gjennomlesning av protokoller med 
årsberetninger og generalforsamlingsbeslutninger, er styrets og 
aksjonærenes omtanke og bekymring for badehusets og bryggens 
tilstand til enhver tid. På generalforsamlingen 13.6.1894 ble det 
blant annet behandlet en beretning om reparasjon av badehuset. 
Utgiftene beløp seg til kr 650,-. og 19. april 1907 foreslo styret «at 
tilbygge badehuset en ca 2 meter ydre platform med skjærmvegg, 
og at der utstedes 5 nye aktier a kr 30,-. Vedtoges enstemmigt.» 
I 1915, i møte 27. april, besluttet styret å anta byggmester B. 
Mathiesens anbud av 20. april - på 4 badehuskummer og det 
nødvendige antall pæler. På den tid var nok kummene fremdeles i 
flittig bruk. 

Men i 1922 ble en av kummene sløyfet, og i årsberetningen for 
tiden fra juni 1931 til juni 1932 er det protokollert: « Våren 1932 

25 



blev kummen på badehusets nordside sløyfet og kumværelset 
innredet til 2 rom, hvert med dør fra midtgangen og dør til 
nordsiden. Aksjonærene var på forhånd ved cirkulære adspurt om 
de var enig i denne forandring. Ingen hadde erklært sig uenig. 
Forandringen kostet omkring 80 kr.» 

De største ødeleggelser på badehus og brygge ble forårsaket først 
og fremst av en islagt Indre Havn. Så sent som 16. april i 1924 ble 
pælene under badehuset brukket av isen. En større reparasjon eller 
en ombygging av badehuset vil bli nødvendig, står det i 
årsberetningen, datert 5. mai 1924. Og så - i den følgende 
årsberetning av 7. mai 1925: «Keisemarkens badehus er nu 
nyoppført og selskabet gjældfrit.» 

I 1936 skjedde det en stor forandring i badehusets historie. Da 
ble det vedtatt, på generalforsamlingen 3. juni 1936, å bygge et 
stupetårn - «for å imøtekomme et almindelig ønske hos den yngre 
generasjon.» Tegning, datert 28.5.36, er vedlagt protokollen, og 
anbud ble innhentet hos Marinens Bygningstilsyn og byggmester 
Paulsen. 

På badehustaket. F.v.: Lise Peersen, Anne M. Bro, Marianne Gard, 
Helga Einang, Ada Maurer. 
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Polly Thomas og Elisabeth Bjerkan på badehustaket 29. august 1945. 

En stupekyndig i Hortens Svømmeklubb var konsultert. 
Vedkommende uttalte at en vanndybde på 4 meter er fullt 
tilstrekkelig for stup fra en høyde på ca 5 meter, selv for en uøvet 
stuper. 

Våren 1937 ble stupetårnet oppført. Det ble også anlagt en 
solveranda på badehusets nordvestre side. For barn og unge var 
for øvrig badehusets tak en yndet plass for soling. Dette året ble 
også det siste kumværelset ombygget til 2 værelser med gulv. 

Generalforsamlingsprotokollen, datert 20.6.1942, er sørgelig 
lesning. Etter to harde vintrer er både brygge og badehus i så dårlig 
forfatning at det kan være risikabelt å oppholde seg der. Materialer 
til reparasjoner, så vel som arbeidskraft , er umulig å få tak i. 
Aksjeselskapet har heller ikke de 3000 - 5000 kroner, som en 
gjennomgripende restaurering er anslått til, til disposisjon - heter 
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det i protokollen. Konklusjonen er at «vedligeholdsarbeidene 
inskrenkes til et minimum. Med håb om at vi senere kan gå lysere 
tider i møte.» 

I disse årene er det tydelig at det var mest den eldre garde som 
benyttet badehuset. Ungdommen foretrekker «de åpne strannbad». 
Vannkvaliteten ved badehuset er i disse årene heller ikke 
tilfredsstillende. En kloakk som munner ut ved søndre 
Apenesbrygge sørger for det. 

Fordi årsberetningen for 1947 nesten i sin helhet beskriver en 
fullstendig restaurering/ombygging av badehuset, tas den med i 
denne 150-årsberetningen. 

Årsberetning. 
Restaureringen av badehus og brygge blev påbegynt mandag 19. 
april. 

Vraket av det gamle badehus blev avstivet for flytning. 4 stykker 
impregnerte «due d' Alber» samt 3 impregnerte peler blev rammet 
ned. Over disse blev plassert 3 jernbjelker, som ekstra solid 
fundament for selve huset, som så blev flyttet over. Y derligere 2 
impregnerte peler blev rammet ned for bryggens forlengelse. 

Derefter blev der bygget en solveranda rundt hele badehuset. 
Et stupetårn i 5 meters høide blev bygget, likesom krakker og 
rekverk blev fornyet. Taket er dekket med 1 ste klasses Icopal
papp. Allt det nye treverk er innsatt med antiparasitt og jernbjelkene 
er malt. Hele rekverket på den gamle bryggen er reparert og selve 
bryggen rettet opp efter beste skjønn. 6 trapper er satt ned. 

Styret har god grunn til å mene at allt arbeide er utført i solid 
håndverksmessig stand. Arbeidet er utført av Marinens Bygnings
tilsyn og har beskjeftiget til å begynne med 4 mann, senere 3. 
Aksjonærenes interesser er i første rekke tilgodesett, så vel hvad 
det økonomiske som det kvalitetsmessige angår, under de 
nuværende forhold. 

Arbeidstempoet har været meget tilfredstillende og styret tror at 
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aksjonærene også vil bli fomøiet 
Det gjenstår nu å sette inn vinduer, låsearrangements og maling. 

Styret er overbevist om at aksjonærene nu vil sette allt inn på å 
hjelpe til med dette, så badet kan åpnes i full ferdig stand til St. 
Hans. Det forutsettes nogen timers frivillig arbeide av hver, og 
tidspunktet fastsettes nu i aften. Helst ser vi at det blir bestemt til 
førstkommende lørdag. 

Formann og bryggesjef har hatt det daglige tilsyn med arbeidet. 
Dessuten har Storm på eget initiativ og uten utgifter for aksjonær
ene, skaffet en rekke materialer og utført flere dagers frivillig 
ulønnet arbeide. 

K. Normann-Larsen (sign.) 

(I tillegg ble huset det påfølgende år rengjort og malt ved dugnads
innsats.) 

For å finansiere dette meget omfattende arbeide som årsberetningen 
for 1947 forteller om, ble - som nevnt i kapitlet om Aksjer og 
aksjonærer- A/S Keisemarkens Badehus og Brygge reorganisert, 
ved salg av nye aksjer. 

Protokoller fra begynnelsen av 1950-årene beskriver badehuset 
(og bryggen) som «i fullt forsvarlig stand». Men så, fra 1957 til 
1959, var det nødvendig med store reparasjoner. Styret understreker 
sitt ønske om å bevare Keisemarkens Badehus. Dette er i Sigrid 
Fjellstads meget driftige formannsperiode. 

Protokollert i 1962: «Badehuset og bryggen er i forsvarlig stand.» 
Etter hvert fant nå generalforsamlinger sted på badehuset. Jeg 

tar med innledningen til referatet fra 11. juni 1968: «På Badehuset 
er samlet 12 personer. Solen er varm - luften er stille. Det er 
sommer over Indre Havn. Makrellen taes på dorg.» 

Som nevnt i kapitlet om Aksjer og aksjonærer endret forholdet 
seg mellom badehus og brygge i årenes løp. Og i årene fra 1970 
var det bryggen som stod i fokus, mens badehuset i nokså beskjeden 
grad ble benyttet, sett i forhold til husets første 100 år. 
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I årsberetningen for 197 4-75 skriver formannen, Steinar B janger: 
«Selv om «sivilisasjonen» i det siste nok har rykket ubehagelig 
mye nærmere, vil huset og en del av bryggen ikke ødelegges og 
Huset vil stå i mange år enda, så lenge som det finnes medlemmer 
med tilstrekkelig følelse for tradisjon og kjærlighet til antagelig 
Norges eldste hus på vann.» 

Og med ordet «sivilisasjon» menes nok søppelfyllingen som var 
anlagt langs deler av Indre Havn. 

Etter søppelfyllingen 

I 1990 ble det lagt ny Icopalpapp på badehusets tak samtidig 
som sydvestre og nordøstre vegg ble kledd om. 

Samme år ble det gjort en henvendelse til Fylkeskonservatoren 
i Vestfold med spørsmål om å frede Badehuset. Bakgrunnen for 
henvendelsen var at det samme år skulle fremlegges en oversikt 
over verneverdige bygninger i kommunen. 

Etter flere initiativ fra daværende og nåværende formann i A/S 
Keisemarkens Brygge og Badehus, Jens Løchstøer; skriver han i 
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årsberetningen for 1991-92 at Badehuset i det minste er kommet 
på listen over verneverdige bygninger i kommunen. Og videre: 
«Privat reguleringsforslag om fredning/bevaring ble frarådet 
foreløpig». 

Jeg har ikke funnet dokumentasjon om ytterligere utvikling i 
denne saken. 

Takket være god hjelp fra bibliotekansatte i Horten er det mulig 
å stadfeste at det finnes fredede badehus, blant annet på Ormøya 
ved Oslo. Fra en artikkel i Aftenposten, datert 28.10.1997, også 
fremskaffet fra biblioteket, kan vi lese at «Uken etter at et 112 års 
gammelt badehus ved Ormsund ble feiret som kulturminne, jevnet 
eieren det med jorden.» Nå blir han trolig politianmeldt, står det. 
Badehuset var verneverdig. 

Eieren sier at han ikke ante at han måtte søke om å få rive sitt 
eget badehus. «Det var stygt, falleferdig og direkte farlig.» 

Han kunne imidlertid ha søkt om støtte. Byantikvaren 
(formodentlig i Oslo) deler ut både statlige og kommunale kroner, 
slik at fredede og verneverdige bygninger kan bli satt i stand, heter 
det i artikkelen. 

Så kan det vel være håp om at Keisemarkens Badehus både kan 
bli fredet og få tilført midler til et fortsatt langt liv. 
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Bryggen 

Selv om Keisemarkens Brygge og Badehus kan betraktes som en 
sammenhengende konstruksjon, har jeg valgt å beskrive bryggen 
og badehuset hver for seg. Igjen henviser jeg til Leonard Beck' s 
100-årsberetning som meget inngående beskriver bryggens første 
anlegg. 

Ut fra lokalhistoriske hensyn velger jeg allerede i begynnelsen 
av beskrivelsen av bryggens historie åta med et avsnitt fra general
forsamlingsprotokollen av 22. juni 1988. Der klager daværende 
formann, Per Jørgensen, over forholdene i «Kløvstien» (den er 200 
år gammel, skriver han). Dette er et nytt navn for meg, og jeg 
antar at Jørgensen mener stien som går fra Nedre Keisemark, sydøst 
for nr 18, og ned til «Skovstien», som vi kalte Kjærlighetsstien i 
min oppvekst. 

Videre skriver Per Jørgensen: «Det hadde fra først av vært 
Fraktemans brygge til Hurum». Jeg syns det er nærliggende å spørre 
om det er en sammenheng mellom denne bryggen og Keisemarkens, 
og henviser for øvrig til bryggen som ble funnet på bunnen ved 
mudringsarbeide i 1953 -, beskrevet senere i dette kapittel. 

Selv om bryggen var solid bygget, i følge Leonard Beck, måtte 
den skiftes ut i 1888. Utgiftene i forbindelse med dette arbeide ble 
anslått til kr 600,-. Finansieringen ble foreslått ordnet ved et lån i 
Sparebanken, med så lang avdragstid som mulig - iallfall 10 år! 
Den nye bryggen kom på kr 707,99, i følge protokoll av 28. juni 
1888. Lånet ble forhøyet til kr 800,-, også fordi selve badehuset 
måtte repareres. 
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I 1907 ble det protokollert at en ny brygge var oppført, pris kr 
244,-. Det måtte vel være et mindre tilbygg til den bestående? 

To år senere, i 1909, planlegger styret en forlengelse av 
stenbryggen med ca 25 meter, og 50 lass «sprengt sten» blir kjørt 
frem. På grunn av uoverensstemmelser med mannen som skulle 
ha utført arbeidet, ble bryggen først ombygget i 1911. Pris kr 500,-

Våren 1920 ble det igjen utført en betydelig reparasjon av 
bryggen. Aksjeselskapet hadde da en gjeld på kr 1 050,-. 

Etter hvert ble det nødvendig å mudre rundt brygge og badehus. 
Og kontingenten for å disponere en båtplass ved bryggen, ble 
forhøyet. Denne kontingenten har for øvrig steget jevnt og trutt 
gjennom alle de 150 år brygge og badehus har bestått. 

I 1933 ble det satt opp en plakat på bryggen - med følgende 
tekst: «PRIV AT BRYGGE ADGANG FORBUDT». 

Så- i møte 24. november 1934 - var fornyelse av bryggen igjen 
på dagsordenen. Man diskuterte to alternativer. Etter overslag fra 

Brygge og badehus i 1939. 
Foto: B. Jøreng 
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Bygningstilsynet ville utgiftene beløpe seg til kr 2 700,-.Pristilbud 
fra Norsk Impregneringskompani i Larvik lød på kr 1 100,-. Tegning 
av bryggen, datert 24.11.1934, er innklebet i protokollen. 

Direksjonen valgte alternativ 2, med impregnerte pæler 
istedenfor 4 betongkar som var innbefattet i Bygningstilsynets 
beregninger. Begge alternativ er inngående drøftet med hensyn til 
utgifter, også de fremtidige. Og direksjonen inngikk kontrakt med 
byggmester Thv. Paulsen om utførelsen av arbeidet. Også 
kontrakten finnes i protokollen. Arbeidet ble utført våren 1935. 

Under siste verdenskrig skjedde det lite når det gjelder 
vedlikehold av bryggen. Men det er tydelig at meget kalde vintrer 
tæret sterkt både på badehus og brygge. 

Protokoller fra 1950-årene beskriver imidlertid så vel badehus 
som brygge i «fullt forsvarlig stand». 

Og fra da av og i de siste 50 år av historien kom nok bryggen til 
å bety atskillig mer for aksjonærene enn badehuset. 
Mudring i 1953 volder styret stor bekymring. I bunnen finnes 
restene av en gammel brygge. Og, som før nevnt, kan det være 
nærliggende å gjette på at dette er «Fraktemansbryggen». 

Sigrid Fjellstad var styreformann fra 1952 til 1971, og hun søkte 
ved flere anledninger Bensinavgiftsfondet om penger til utbedring 
av bryggeforholdene. Det resulterte i et tilskudd på kr 3 000,.- i 
1955 og kr 2. 000,- i 1962. 

I 1961 må bryggen igjen repareres. Denne gang vil det koste ca 
kr 6 055,-. 

I 1963 bevilget Horten formannskap kr 8 000,- til Keisemarkens 
Brygge og Badehus, på betingelse av at bryggen ble utvidet med 
ca 20 nye båtplasser. 

Flere og flere anskaff et båt på denne tiden, og kommunen hadde 
behov for å tilby flere av innbyggerne en båtplass. Mudring måtte 
til for å få etablert de 20 plassene. Bunnforholdene bød på flere og 
større problemer enn forutsatt. Styret vurderte å søke kommunen 
om ytterligere tilskudd, 3-4 tusen kroner. Og styremøteprotokollen 
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fra 19. juni 1964 forteller om et kommunalt tilskudd på kr 3 500,
og «styret føler en sterk økonomisk og moralsk forpligtelse vis a 
vis Horten kommune.» Sigrid Fjellstad gav dessuten en personlig 
garanti på ca fem tusen kroner. 

På denne tiden søkte også styret om å få overta et område innenfor 
bryggen, til opplagsplass for båter. Horten kommune svarte at et 
anvist område kan benyttes, men A/S Keisemarkens Brygge og 
Badehus får ikke kjøpt grunnen. 

I styremøte 28.4.1967 var det nærmest opprør. Da var ideen om 
søppelfylling ved Indre Havn fremkastet i Havnestyrets møte 20. 
april. Styret ville henstille til Helsedirektoratet å forby dette. 
Henvendelser ble sendt til helsedirektør Evang og direktør for den 
hygieniske avdeling, overlege Mellbye. Videre uttaler styret at det 
vil forsøke å få etablert en tilslutning fra de øvrige båtforeninger 
langs Indre Havn og byens roklubb og seilklubb. 

Steinsjeteen 
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Som vi nå vet, nyttet ingen protester. Steinsjeteen som ble anlagt, 
forkortet Keisemarkbryggen betydelig, og til erstatning for de tapte 
båtplasser (15) fikk bryggen en utstikker mot sydøst. Også 
gjennomføringen av Strandpromenaden førte til en forkortelse av 
bryggen. A/S Keisemarkens Brygge og Badehus fikk en viss 
erstatning fra Horten kommune for utgiftene til den nye bryggen. 
Men beløpet var ikke tilstrekkelig, i følge styrets utsagn. 

Utstikkeren 

Det finnes i referatene gjentatte beskrivelser av isens herjinger 
med bryggen i kalde vintrer. Enkelte medlemmer gjorde en 
betydelig innsats med såkalt isvekking. Vinteren 1969/70 ble det 
for eksempel utført mer enn 300 timers slikt dugnadsarbeide. 
Badehus og brygge ble reddet. 

I 1969 ble for øvrig for første gang tanken om et bobleanlegg 
lansert. Og i 1970 fikk formannen styrets fullmakt til å bestille et 
slikt anlegg. Pris kr 6 000,-. 
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I 1971: Bobleanlegget, anskaffet høsten 1970, fungerer utmerket. 
Vinteren 1978-79 var meget hård. Kompressoren som drev 

bobleanlegget ble kjørt i mer enn 100 timer. I tillegg ble isen, som 
var mer enn 40 cm tykk, hugget og skåret løs med sag og øks, står 
det i årsberetningen. 

Først i 1981 var aksjeselskapet igjen uten gjeld. 
Et avisutklipp fra Gjengangeren, datert 15. oktober 1983 har 

som overskrift: «Sigevannet ved Indre Havn fører til store ulemper, 
sier rapport.» Så lenge søppelfyllingen var i drift, medførte nok 
denne atskillig ubehag både for beboere langs Indre Havn og også 
for badende og båteiere. Misfargede båter både ved Keisemarken 
og Pluggen er omtalt i artikkelen. 

Vi er kommet til midten av 1980-årene. Respekten for andres 
eiendom er i ferd med å avta. Ved Keisemarkens Brygge ble to 
båter stjålet. Jeg har ikke funnet dokumentasjon for når porten 
som fremdeles befinner seg på bryggens innerste del, er anskaffet. 
Den gjør det imidlertid åpenbart vanskeligere for uvedkommende 
å få adgang til så vel brygge som badehus. 

Porten 
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Senere generalforsamlingsprotokoller forteller om uvær og stor 
skade på badehus og brygge. Men også om betydelig interesse og 
dugnadsinnsats hos de aktuelle styremedlemmer. Badehus og 
brygge skulle holdes i hevd! 

Referater fra styremøter og generalforsamlinger i 1990-årene 
dreier seg meget om båtplasser, reglement for båteiere, fjerning av 
båtvrak, betaling av kontingent for båtaksjer. 

I 1993/94 var det 20 bade- og 22 bryggeaksjonærer. Da kostet 
en badeaksje kr 100,- badeavgiften kr 50,- pr år. Bryggeaksjens 
verdi var satt til kr 500,- og den årlige avgiften til det samme beløp. 

Styret var for øvrig for lengst utvidet med 2 medlemmer: en 
bryggesjef og hans assistent. 

I årsberetningen for 1993 - 94 er det inngående redegjort for en 
større reparasjon av bryggen. I alt ble 18 påler skiftet ut i mai 
1994. Arbeidet beløp seg til ca kr 17 000,-. 

I juni 2000 var det fullt belegg på bryggen. 31 plasser var fordelt. 
I 2003 ble det anskaffet ytterligere en kompressor til boble

anlegget som ble modfifisert. Denne vinteren var Indre Havn islagt 
i en lengre periode, og isen var meget tykk. Til og med den gamle 
issagen måtte tas i bruk. 

Hvis man skal spå om fremtiden, hvilket skal være vanskelig, er 
jeg fristet til å uttrykke stort håp og stor tro på Keisemarkens 
brygges fortsatte liv i mange, mange år. 
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Badekonen 

Helt fra det år badehuset ble tatt i bruk, hørte en badekone med til 
driften. 

Jeg har ikke funnet dokumentasjon som skulle tyde på at det 
fantes en skriftlig avtale mellom de forskjellige badekoner og de 
skiftende «Directioner» eller «Bestyrelser». 

Heller ikke i de første vedtatte «Love» (30.05.1870) eller i senere 
reviderte utgaver er badekonens betingelser nevnt. Hennes lønn -
i tillegg til badehusets åpningstider - er imidlertid fastsatt i nesten 
alle generalforsamlinger. 

Badekonen var på plass i mer enn 100 år. Først på et styremøte 
08.06.1961 foreslo styret å sløyfe badekonen, og man gikk over til 
den ordning som fremdeles gjelder: Hver badeaksjonær har nøkkel 
til badehuset og er ansvarlig for å holde huset rent og ryddig. 

Hva var så badekonens oppgaver? Hun hadde først og fremst 
ansvaret for å åpne badehuset til rett tid hver morgen, sørge for 
heising og firing av henholdsvis rødt og hvitt flagg i henhold til 
vedtatte badetider for menn og kvinner - og å låse døren ved 
badetidens slutt. 

Under kapitlet «Badetider og flagging» ser man at badetidene 
stadig ble vedtatt endret i de forskjellige generalforsamlinger, så 
badekonen måtte holde seg orientert. 

Det røde flagget skulle heises ved starten på dagen. Da var det 
alltid «herretid». Når så dametiden startet noen timer senere, måtte 
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det røde flagget fires, og det hvite heises til topps. Slik fortsatte 
det utover dagen. 

Fra min egen barndom husker jeg badekonens mas om å få oss 
opp av vannet når dametiden gikk mot slutten. For da satt det 
utålmodige menn som vi (og badekonen?) hadde stor respekt for, 
på benker på land og ventet på flaggskift. 

Badekonen holdt orden på alt badetøy som ble oppbevart på 
badehuset. Hun hadde en balje med ferskvann hvor hun skyllet i 
all fall barns og menns badedrakter og -bukser, og fikk dem hengt 
opp til tørk. 

Hun hadde sitt eget rom hvor en beatrise sørget for varm kaffe 
og kanskje også litt oppvarmet middagsmat. Hvordan hennes 
toalettforhold var, vet jeg ikke. Men omkring 1870 var jo badehuset 
åpent fra kl 0500 morgen til kl 2100 aften på hverdager - også 

Badedamer, antagelig i 1946. F.v. fru Huseby, Ruth Andersen (badekone), 
fru Løchstøer, Anna Beck, fru Thomas, fru Mørland, fru Beck, frk. Aagaard. 
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noen timer hver søndag. Så en eller annen mulighet til et toalett
besøk må jo badekonen ha hatt. 

Badekonens rom gikk vi, som barn, ikke inn i uten videre. Det 
var hennes revir. Men det hendte vi ble invitert inn for en prat på 
to-manns hånd. 

De fleste badekoner kunne neppe svømme, så noen «rednings
mann» ville hun nok ikke ha vært. Men hun passet på, som nevnt, 
å få oss opp av vannet i tide til flaggskift. Og virket vi blåfrosne 
etter for langt opphold i vann med lav temperatur, kommanderte 
hun oss også opp av vannet og inn i badehuset. 

På dager med godt vær delte hun nok ansvaret for den yngre 
slekt med alle mødrene som satt benket i solen foran badehuset, 
mot syd-vest. Barn bader jo imidlertid hver dag, uansett vær, og på 
slike dager kunne det vel være mange å holde styr på for badekonen. 

Fra venstre: Inger Einang, Anna Kimestad (badekone), Betzy Einang, 
Kaja Beck, Jenny Marie Beck. 

En av de første badekonene het frøken Kimestad. Hun og 
søsteren (frøknene Kimestad) var også vaktmestere på Victoria 
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Badekone Anna Andersen omringet av eldre og yngre badegjester. 

kino, har min mor fortalt meg. 
I min barndom het badekonen «fru Andersen», (Anna, tror jeg), 

senere overtok datteren, «frøken Andersen». Fornavn var lite brukt 
i badehusets første hundre år. 

Jeg husker fru Andersen og senere datteren Ruth som to elskelige 
mennesker som hadde stor omsorg for alle. Til min morfar, 
Engelbert Magnus Preus (1863-1951), ble et avkledningsrom med 
dør og trapp ut i vannet, alltid reservert. Og han badet fra badehuset 
til han var 88 år gammel. 

Senere badekoner har vært «fru Knudsen» (Julie?) og Berit 
Melsom, som fikk betegnelsen «badefrøken» på grunn av sin unge 
alder. 

I siste halvdel av 1800-tallet var badekonens lønn kr 1,- pr dag. 
En tilføyelse i en protokoll fra 29.5.1896 lyder: «I tilfælde det maa 
vise sig nødvendigt bemyndiges derhos bestyrelsen til at forhøie 
aflønningen for badekonen.» 

Men det ble det ikke noe av i første omgang. 
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Først 12.06.1899 ble det vedtatt at badekonens lønn skulle være 
kr 1,20 pr dag. Og så: 1909: kr 1,30 pr dag, 1913 og 1914: kr 
1,75 pr dag. 

En tilføyelse i protokollen fra generalforsamlingen 02.06.1915 
har følgende ordlyd: «Badekonens løn vedtoges uforandret. Styret 
fikk bemyndigelse i tilfælle budgettet maatte tillate det, at tilstaa 
konen et mindre gratiale ved sæsonens slutning."Av regnskaps
protokollen for 1915 fremgår det at det ble intet gratiale til 
badekonen, Anna Kimestad, det året. 

I 1917 fikk imidlertid badekonen et gratiale på kr 40,-. Og i 
1918 ble lønnen forhøyet til kr 2,50 pr dag, i 1919: kr 4,- pr dag og 
i 1920: kr 5,-. 

I 1925 hadde Anna Kimestad 25-årsjubileum ved badehuset, og 
hun ble i den anledning tildelt en gave på kr 50,-. «Samme år blev 
også badekonens rum forsynt med panel og nytt vindu», står det i 
protokollen. 

Anna Kimestad døde i 1928, og det ble sendt krans til 
begravelsen. 

Fra 1926 føres utgifter til badekonens lønn opp med kr 150,- pr 
måned, egentlig ingen forhøyelse fra 1920. Og i 1928 ble lønnen 
redusert til kr 120,-. 

Protokoll fra 1930: Det ble foreslått å anskaffe en redningsbøye 
til badehuset og: «Det påtaltes at enkelte store gutter i fjor hadde 
optrådt nærmest brutalt overfor de mindre ved stadig å hive dem 
ut fra broen eller endog fra taket, således at mange av de små ble 
rent redde for å bade. Bestyrelsen hadde i fjor intet hørt om dette, 
men vil pålegge badekonen å være opmerksom på slike foreteelser 
og straks melde til formannen.» 

Så fikk badekonen nok en oppgave. Hun skulle for øvrig passe 
på at bare badeaksjonærer og deres familier+ eventuelle tilreisende 
gjester benyttet badet. Uvedkommende måtte hun avvise. 

Fra 1935 til 1939 var badekonens lønn fremdeles beskjedne kr 
4,- pr dag. 
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Så kom krigen, 9. april 1940, med reduserte åpningstider og 
tilsvarende redusert lønn for badekonen: kr 2,50 pr dag. Den ble 
forhøyet til kr 3,50 i 1941 - med forlenget åpningstid. I 1942 var 
lønnen fastsatt til kr 200,- for hele sommeren. I 1944: kr 5,- pr 
dag. I 1950: kr 50,- pr uke. Og det var vel muligens badekonens 
lønn frem til 1961. 

Badekonens siste oppgave for sesongen - i min barndom/ 
ungdom - var å gå rundt og levere badetøy, håndklær og badekåper 
til en del badeaksjonærer. Anna Andersen og datteren Ruth delte 
på den oppgaven. Men til min morfar ville Anna gå selv, har Ruth 
fortalt meg. Han var så raus når det gjaldt et tradisjonelt ekstra
honorar! 
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Badetider og flagging 

Som nevnt i kapitlet om Badekonen, var badehuset i starten åpent 
svært lenge. Generalforsamlingen 24. mai 1869 er den første vi 
har referat fra. 

Følgende badetider ble vedtatt: 
For Herrer: Alle Dage fra 5 til 8 Morgen og fra 4 til 9 Aften. 

For Damer: Den mellemliggende Tid. Om Søndagen lukkes 
Badehuset fra kl. 9 ½ Fmd. til kl 2 Efmd. 

Denne siste formuleringen får en til å anta at badehuset faktisk 
også på søndager var åpent fra kl 5 om morgenen til kl 9 om aftenen. 
Pausen midt på søndagen skyldtes kanskje mulig kirkegang og 
hensynet til samling av familien til søndagsmiddagen? 

Etter hvert ble åpningstidspunktet endret fra kl 5 til kl 6 (i 1894) 
og til kl 7 i 1896. Og fra 1894 ble badehuset lukket kl 8 om aftenen. 

Sommeren 1880 ble det ført statistikk over antall bad, og jeg 
refererer fra protokoll nr 2: 

Sommeren 1880 lod Direktionen optage en Statistik over Bade
husets Benyttelse og gav samme følgende Resultater. Badetiden 
varede fra 14. Juni til 18. September eller 97 Dage. Der blev taget 
4375 Bad - altsaa i gjennemsnitt 45 pr. Dag. Det højeste Antal 
Bad toges den 13te August, nemlig 80. 

Paa 35 hele Actier toges gjennemsnitlig 115 Bad. 
" 6 halve do. " " 61 Bad. 

Det højeste Antal Bad paa 1/1 Actie var 264. 
" " " " " ½ " " 84." 
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Jeg har reflektert noe over disse tallene. Ordet Bad kan vel defineres 
som besøk. For især barn kan det jo bli mange bad i løpet av en 
times tid eller to. Når rekorden for hel aksje var 264 besøk i løpet 
av 97 dager, kan det bety at aksjen har tilhørt en barnerik familie
kanskje med en Huus- eller Butikjomfru i tillegg? 

I følge Badehuset lover gav ½ aksje bare adgang til badehuset 
for aksje-eieren personlig ( + eventuelle tilreisende gjester). 
Innehaveren av denne «rekordaksjen» kan ha besøkt badehuset 
nesten hver dag, 84 av 97 dager, forutsatt at badehuset ikke har 
vært besøkt både morgen og aften. Stor utnyttelsesgrad i alle fall. 

Fastsettelse av badetider var et fast punkt på dagsordenen for 
alle generalforsamlinger. Noen ganger lød vedtaket: «Som fore
gående år», men de aksjonærene som møtte på general
forsamlingene må egentlig ha vært temmelig revisjonsvillige. For 
i et tidsrom av 150 år er badetidene utrolig varierte. 

Med få unntak var det reservert tid for menn om morgenen, midt 
på dagen og om aftenen, det vil si tre bademuligheter pr dag. 
Kvinnene hadde adgang i de to mellomliggende perioder. Men 
klokkeslettene for flaggheis og -firing av henholdsvis rødt (for 
menn) og hvitt (for kvinner) ble stadig flyttet en halv eller en hel 
time frem eller tilbake. Så badekonen måtte holde seg ajour! 

I 1913 ble det vedtatt at i dagens siste åpningsøkt, fra kl 1730 til 
kl 2000, hadde fedre eller foresatte adgang til åta med sine sønner, 
respektive myndlinger. Ellers var tiden fra kl 1700 til kl 1830 
beregnet på gutter, fra kl 1830 til kl 200 var det de voksne menns 
tur. 

I 1915 åpnet badehuset kl 8 hver morgen. I 1923 kom det en ny 
bestemmelse inn i oversikten over badetid. Fra kl 8 til kl 9 aften 
var badehuset reservert for tjenestepiker. Og for første gang i 
badehusets historie er generalforsamlingens protokoll med
undertegnet av en kvinne, Asta Klem. 

I 1935 ble åpningstidene fastsatt slik jeg husker dem fra min 
barndom: Rødt flagg fra kl 0900 til kl 1100, hvitt fra kl 1100 til kl 
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1330, rødt fra kl 1330 til kl 1545, hvitt fra kl 1545 til kl 1730 og 
rødt fra kl 1730 til kl 2000. 

Så kom den annen verdenskrig. Og med den store endringer, 
også for badehuset. Åpningstiden ble redusert fra kl 1100 til kl 
1800, med adgang for damer fra kl 1100 til kl 1330, for herrer fra 
dette klokkeslett og til kl 1600. Og så ble det foreslått fellesbad 
fra kl 1600 til kl 1800. Men dette forslaget fikk så liten tilslutning 
at det ble frafalt. Badetiden ble: Dametid fra kl 1130 til kl 1330 og 
fra kl 1600 til kl 1730, herretid fra kl 1330 til kl 1600 og fra kl 
1730 til kl 1830. 

Først i 1948 ble det vedtatt en fellestid med adgang til badehuset 
for begge kjønn. Adgangen gjaldt fra kl 1330 til kl 1600. Før og 
etter disse klokkeslett hadde både damer og herrer sine reserverte 
badetider. 

Og slik fortsatte det vel frem til 1961 da ordningen med badekone 
opphørte, og aksjonærene selv overtok ansvaret for badehuset og 
hadde hver sin nøkkel til huset. 
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Directioner, bestyrelser og styrer 
gjennom tidene 

Formenn 

Som vi nå vet, ble Keisemarkens badehus og brygge tatt i bruk i 
juni 1853. 

Protokoll fra årene 1853 til 1869 mangler i arkivet, og fra 
protokollen som starter med referat fra generalforsamlingen 24. 
mai 1869, siterer jeg: 

« 1869 24de Mai afuoldtes, efter Bekjendtgjørelse i Stedets Avis, 
Generalforsamling i Selskabet. Forsamlingen holdtes i V ærftets 
Skolelokale ved Ollebakken. De Mødende var: Skolelærer Bjærke, 
Skolelærer Rakkestad, Tegner H. Hansen, Kjøbm. Knudsen, 
Sergeant Knudsen samt Direktøren, Formand E. Olsen og 
Skibsbyggmester Paaske. Ltn. Koren havde Forfald og kunde ikke 
møde. 

Forhandlingsprotokollen som hidtil hav de været ført af Lt. Koren 
og som derfor opbevaredes hos ham, var bleven forlagt og ikke til 
at finde, hvorfor en ny Protokoll maatte optages.» 

Protokoll nr 2 var først utskrevet i 1914. Det vil si at den var i 
bruk i 45 år. Jeg tillater meg å konkludere med at protokoll nr 1, 
(som har vært ettersøkt gjennom årene), som var i bruk fra 1853 til 
1869, det vil si i ca 16 år, er så «forlagt», at den for alltid er tapt. 

Allerede innledningen til referatet fra generalforsamlingen i 1869 
forteller oss noe om de menn som den gang satt i aksjeselskapets 
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ledelse. Det var to lærere, en tegner, en kjøpmann, en sersjant, en 
fraværende løytnant, en formann og en skipsbyggmester. Denne 
siste har undertegnet protokollen. 

De fleste av disse menn var sannsynligvis bosatt i Keisemark 
eller i de nærliggende områder. 

Den eldste, eksisterende liste over aksje-eiere , tatt med i kapitlet 
Aksjer og aksjonærer, viser et rikt mangfold når det gjelder 
aksjonærenes yrker. Og vi vet, for eksempel, at aksjonær nr 4, 
Bogtrykker Steenberg (Gjengangerens grunnlegger og redaktør) 
var bosatt i Storgaten. Så interessen for å være aksjonær og benytte 
badehus og brygge begrenset seg altså ikke bare til befolkningen i 
Keisemark. 

Etter at de første «Love» er innført i protokollen fra 1869 er 
disse undertegnet av C. Løvenskiold, 0. Meinich (min oldefar), H. 
Hansen, J. Jacobsen, M.C. Johansen, E. Bjerke, Johan Knudsen. 

Signaturer fra 0. Meinich og H. Hansen finnes gjentatte ganger 
i disse årene. I tillegg kommer M. Schmidt, H. Hjerleid, Chr. 
Hanssen, Joh. Beck med flere. Directøren, Formand E. Olsen, er 
forsvunnet fra protokollens sider, men dukker opp igjen i 1880. 
Da er de ansvarlige supplert med Johan Koren, Carl Wille, B. 
Schnitler. Frem til 1880 er aksjepåtegninger signert Chr. Hanssen, 
senere - frem til 1885 - av Carl Wille. 

I årene frem til 1885 forteller referatene fra generalforsamlingene 
om valg av medlemmer til Bestyrelsen og om valg av kasserer og 
revisor. De er for øvrig til dels meget vanskelige å tyde. Valg av 
formann eller Directør er ikke spesielt presisert. Men 29. mai 1885 
velges oberst Gjertsen til Direktør istedenfor kapt. Wille. 

I 1907 er ledelsen fremdeles beskrevet som «Bestyrelsen». I 
1920 som «Direktionen», i 1929 «bestyrelsen», i 1936 omtales 
«direksjonsmøte», fortsatt «direksjonen» i 1941 og «direksjonen» 
fortsatte helt til 1946. Da er det et styre som leder driften av badehus 
og brygge. 

Jeg velger å avslutte dette kapitlet med en oversikt, så langt det 
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er mulig, over de ansvarlige formenn for ledelsen av A/S 
Keisemarkens Badehus og Brygge gjennom 150 år: 

1853-1869: 
1869-1870: 

1870 - 1871: 
1871 - 1878: 

1878 - 1880: 
1880 - 1885: 
1885 - 1895: 
1895 - 1897: 
1897 - 1910: 
1910 - 1913: 
1913 - 1919: 
1919 - 1928: 
1928 - 1934: 
1934 - 1935: 
1935 - 1940: 
1940 - 1941: 
1941 - 1945: 
1945 - 1947: 
1947 - 1948: 
1948 - 1952: 
1952 - 1971: 
1971 - 1976: 
1976 - 1989: 
1989 -

Ukjent 
Farmand E. Olsen/ 
Skibsbyggmester Paaske 
Løitnant Løvenskjold 
Auditør Schmidt, muligens 
avløst av Chr. Hanssen de 
siste årene 
Farmand Even Olsen 
Carl Wille 
Oberst Giertsen 
Auditør Kokkin 
Cand. Wilh. Klem 
Ingeniør Johs. Nickelsen 
Dosent Brynildsen 
Kaptein Høst 
Kapt. Landgraff 
Kom.kapt. Blom 
Kaptein Solheim 
Fredrikke Løchstøer 
Ingeniør Leonard Beck 

" H. Beck 
Finn Willoch 
Knut Normann-Larsen 
Sigrid Fjellstad 
Steinar Bjanger 
Per Jørgensen 
Jens Løchstøer 

Jens Løchstøer har altså vært formann i styret i de siste 14 år. De 
øvrige ansvarlige for drift av badehus og brygge, er Alfred Berg, 
kasserer, Vigdis Strømmen styremedl. og Trond Arvesen, br.sjef. 
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Wilh. Klem 
1897-1910 

lens Ludvig Høst 
1919-1928 

51 

John Brynildsen 
1913-1919 

Wenzel Harbo Landgraff 
1928-1934 



Ole Blom 
1934-1935 

Fredrikke Løchstøer 
1940-1941 
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Hans Solheim 
1935-1940 

Leonard Beck 
1941-1945 



Harald Beck 
1945-1947 

Knut Normann-Larsen 
1948-1952 
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Finn Willoch 
1947-1948 

Sigrid Fjellstad 
1952-1971 



Steinar Sjanger 
1971-1976 

Jens Løchstøer 
1989-
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Per Jørgensen 
1976-1989 



Styret i 1997: F.v. Alfred Berg, 
Jens Løchstøer, Knut Furuhammer, 

Trond Arvesen 

Generalforsamling 19.06.1997. F.v. Trond Arvesen, Knut Furuhammer, 
Robert Landro, Kaja Willoch, Randi Wendelbo, Alfred Berg, Jens Løchstøer, 

Per Jacob Jacobsen 
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Love 

Som nevnt tidligere, ble lovene for aksjeselskapet Keisemarkens 
Brygge og Badehus stadig revidert. Det vil føre altfor langt å ta 
med alle de varianter som finnes. Jeg har derfor valgt å referere de 
eldste lover som jeg har funnet, og de lover som gjelder i dag. 

Disse ble vedtatt på generalforsamlingen 30. mai 1870: 

Love 
for Badehuset ved Keisemarken. V edtaget i Generalforsamling 30te 
Mai 1870. 

§ 1. 
Eiere af hele Aktier have Adgang til Badehuset for sig selv og 
Familie - hvortil regnes Huus- og Butikjomfru - samt for tilreisende 
Gjæster. 

§ 2. 
Eiere af halve Aktier have alene Adgang for sin egen Person samt 
for tilreisende Gjæster og tilstaaes halv Stemme ved General
forsamlingens Beslutninger i Badehusets Anliggender. 

§ 3. 
Dersom Aktien overdrages, maa dette paategnes Aktiebrevet, 
hvilket forevises Direktionen, før Vedkommende ansees adgangs
berettiget. 
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Overdragelse kan ikke skee paa kortere Tid end 1 ½ Maaned. 

§ 4. 
Hvert Aar før Badetidens Begyndelse afholdes en General
forsamling, hvori Regnskabet for det forløbne Aar fremlægges og 
Decision meddeles; ligeledes vælges nyt Medlem af Direktionen, 
Kasserer og Revisor, samt tages Bestemmelse om Badetider m.m. 

§ 5. 
Direktionen bestaar af 3 Aktieeieere, som fungerer i 3 Aar; hvert 
Aar afgaaer een, første Gang ved Lodtrækning. Direktionen vælger 
sig indbyrdes en Formand, som fører Forhandlingsprotokollen, samt 
anviser Udbetalinger. 

§ 6. 
Kasserer og Revisor vælges paa eet Aar. 

§ 7. 
Kontingent for det kommende Aar bestemmes af Generalfor
samlingen efter Forslag af Direktionen den indbetales forskudsvis 
før Badetidens Begyndelse til Kassereren. Er kontingenten ikke 
erlagt inden Begyndelsen af Juni Maaned det paafølgende Aar, 
paaligger det Kassereren at indberette dette til Direktionen som 
derefter besørger den indkrevet. Vedkommende nægtes Adgang 
til Badehuset indtil Betaling skeer, ligesom den i§ 3 omhandlede 
Overdragelse ikke kan finde Sted ved Aktier, hvorpaa der hviler 
noen Restance. 

For Restancer af Kontingent har Direktionen Ret til at holde sig 
til Aktiebrevet for deri at tage Udlæg. 

§ 8. 
Ved Badehusets Brygge kan udleies Baadpladse til Aktiehavere 
og Andre efter Direktionens Bestermmelse for en af General-
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forsamlingen bestemt aarlig Kontingent, der erlægges forskudsvis. 

§ 9. 
Forandring i disse Love kan vedtages af Generalforsamlingen, naar 
mindst 2/3 af de Tilstedeværende derom ere enige. 

§ 10. 
Hver Aktieeeier forsynes med et Exemplar af Lovene, som trykkes. 

En tilføyelse : Da der ikke var flere Sager til Behandling, sluttedes 
Mødet. 

Undertegnet av: C. Løvenskiold, 0. Meinich, H. Hanssen, J. 
Jacobsen, M.C. Johanssen, H. Hjerleid Johan Knudsen 

* 

Dagens lover ble vedtatt på generalforsamlingen 19. juni 2001: 

Lover for Keisemarkens Brygge og Badehus 

1. Foreningen har to medlemskategorier - bademedlemmer og 
bryggemedlemmer. Antall bademedlemmer begrenses til 20 og 
båtmedlemmer til 28. 

Søknad om medlemskap rettes til styret. 

Medlemskap kan ikke overdras til andre. 

2. Bademedlem har adgang til badehuset for seg og sin husstand 
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samt tilreisende gjester. (se regl. For badehuset). 

3. Bryggemedlem disponerer tildelt båtplass, og kan benytte 
badehuset ved å betale badekontingenten som bestemt for 
året.(se reglement for bryggen) 

4. Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer, formann, 
bryggesjef, styremedlem og kasserer. 
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. 
Bryggesjefen velger selv sin havneassistent som tiltrer styret. 

5. Formannen representerer foreningen utad og bryggesjefen 
disponerer båtplasser og fører tilsyn med hus og brygge. 

6. Hvert medlem betaler ved innmeldelse en inntredelsesavgift, 
samt en årlig kontingent som begge fastsettes av 
generalforsamlingen. 
Verken inntredelsesavgift eller betalt kontingent 
returneres ved eventuell utmeldelse. Ved ubetalt kontingent 
over 2 år, annulleres medlemskapet. 

7. Generalforsamling avholdes hvert år før St.Hans. Styret 
fremlegger årsberettning og revidert regnskap. 
Det velges 2 styremedlemmer og revisor hvert år. 

8. Endringer av disse lover kan gjøres av Generalforsamlingen 
med 2/3 flertall. 

9. Hvert medlem tilstiles et eksemplar sammen med 
gjeldende reglementer. 

KEISEMARKENS BRYGGE OG BADEHUS 
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REGLEMENT FOR BRYGGEN 

1. Bryggen forvaltes på Styrets vegne av bryggesjefen. 
Enhver må rette seg etter anvisninger fra han. 

2. Alle båteiere må selv besørge egne fortøyningsanordninger. 
Det må ikke fortøyes i rekkverk. 

3. Båtene må være fortøyd med tilstrekkelig dimensjonert 
tauverk, og fangliner må enten ha lodd eller fjær. 

4. Skade på brygge eller annenmanns båt påført som følge av 
utilstrekkelige fortøyninger medfører erstatningsansvar. 

5. Registreringspliktige båter skal være registrert og forskrifts
messig merket. 

6. Båtavgift skal betales innen 1. mai. Plass som ikke lenger 
ønskes benyttet skal sies opp før den tid. 

7. Det er ikke anledning til å overdra tildelt båtplass ved salg 
av båt. Plassen går da tilbake til Styret som fordeler denne 
til aktuelle søkere. 
Fremleie eller utlån av båtplass tillates ikke. 

8. Det er forbudt å tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann 
i bryggeområdet. 

9. Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og avfall fjernes. 
Bukker og opplagsmaterialer kan stables pent og ordentlig 
ved opprekkspillet. 
Opplagsplassen skal være ryddet før 15. juni. 
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10. Enhver kan benytte uttak for strøm til elektrisk verktøy. 
Nøkler til uttaksboks på lysstolpen i land, utleveres ved 
henvendelse til bryggesjefen. 

11. Bryggesjefen har anledning til å omdisponere tildelt plass 
avhengig av båtenes størrelse. Båter over 20 fot skal for
trinnsvis ligge ved utstikker. Maksimum båtlengde begrenses 
til 25 fot. 

Styret, juni 2000 
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Krigsårene 1940 - 1945 

Både i kapitlet om Badehuset og om Bryggen fremgår det at driften 
fortsatte i disse årene, men med svært redusert kapasitet. 
For å gi et bilde på hvor forsiktige vi ble etter hvert i den tiden 
landet vårt var okkupert av den tyske krigsmakt, har jeg valgt å ta 
med enkelte utsnitt fra referatprotokollen. Vår varsomhet gjaldt så 
vel muntlige som skriftlige utsagn. 

Badet var i 1940 åpent fra 17. juni til 1. september. Badetiden 
var på hverdager fra kl 11 til kl 18. 76% av aksjonærene benyttet 
badet. 

På generalforsamlingen 4. juni 1941 er det ført opp følgende 
punkt på dagsordenen, nr 6: « Valg på styremedlem istedenfor 
kapt. Solheim som er fraværende (understreket av E.G.K.) og har 
ett år igjen av sin funksjonstid. Og nr. 8: Valg av kasserer istedenfor 
kapt. Hokk, frav.» 

Ordet «fraværende» var jo et meget forsiktig uttrykk for å fortelle 
at begge disse marineoffiserer på den tid befant seg i England. 

På samme generalforsamling ble Kapt. J. Høver valgt inn i styret 
for 2 år. Og kommandørkaptein, senere admiral Landgraff, spurte 
hvordan man ville stille seg i tilfelle det kom anmodning fra våre 
utenlandske gjester (igjen et understatement for våre tyske 
okkupanter) om å benytte badet. Det ble henvist til lovene. Bare 
aksjonærer, leiere av aksjer og deres familier hadde adgang til dette. 

I januar 1942 ble, som kjent, en stor kontingent av norske 
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offiserer arrestert og sendt til krigsfangeleir i det tyskokkuperte 
Polen. Blant dem var det nyvalgte styremedlem Johan Høver. Dette 
ble protokollert på følgende måte i 1942: 

«Da bryggechefen kapt. Høver er fraværende grundet et lengere 
opphold i Tyskland ...... » 

Jeg aner at styret for aksjeselskapet må ha vært engstelige for at 
våre «utenlandske gjester» eller noen av deres medløpere kunne 
komme til å beslaglegge protokoller og dermed få innsyn i 
referatene. Det kan ha vært årsaken til de nevnte formuleringene. 
Og siden jeg kjenner meg igjen i denne formen for engstelse, har 
jeg valgt å ta med dette lille kapitlet i historien om Keisemarkens 
badehus. 
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Løst og fast 

Uttrykket «løst og fas» har jeg hentet fra Henrik Ibsens Peer Gynt, 
tredje handling, like før mor Åses død. I samtalen mellom mor 
Åse og Peer sier sistnevnte: «Nei, nu vil vi sammen snakke, - men 
bare om løst og fast, og glemme det vrange og skakke og alt, som 
er sårt og hvast.. ... » Og det er de små spesielle og til dels morsomme 
episodene i badehusets liv jeg har tenkt å nedtegne i dette kapittel. 

Da jeg sa ja til å prøve å skrive om badehus og brygge gjennom 
150 år, gikk tankene mine ca 70 år tilbake i tid. Jeg tenkte på min 
barndoms somre hvor alle hverdager hadde fast timeplan: til 
badehuset når det ble åpnet for «dametid» - uten unntak, slik jeg 
minnes. Kanskje det er derfor jeg fremdeles trives best med et 
programmert liv? 

Jeg tok kontakt med flere av mine samtidige, eldre og yngre 
kvinner som benyttet badehuset på 1920- og 1930-tallet. Altså 
midt i den 150-årige historien. Alle tenker tilbake på badehustiden 
med takknemlighet og glede. 

Alle husker vi «ellingen» som måtte til før frøken Anna Beck 
kastet seg ut i vannet. Den lød: «En, to, halvtredje tre, så lader vi 
det s-k-j-e-e-e. siger og så skje!» Jeg tror aldri Anna Beck badet 
uten denne innledningen. 

Meget av det vi opplevde, er allerede beskrevet i de foregående 
kapitler. Men jeg vil føye til at vi nok ble trygge, om ikke gode, 
svømmere. Det hendte vi svømte over Indre Havn, til 

64 



Fra venstre: Anna Beck, Marie Beck, Fanny Beck, Olga Mørland, 
Astrid Jacobsen (sittende), Sigrid Fjellstad, Lilleba Ullring. 

Verftsområdet, og tilbake. Vi lærte oss å hoppe og stupe, og vi 
dukket etter ting som hadde trillet ned fra badehustaket og havnet 
i vannet, på 3-4 meters dyp. 

Av æresmedlemsskap i A/S Keisemarkens Brygge og Badehus 
har jeg kun funnet tre. I 1989 ble dette tildelt Håkon Kjær, Frank 
Hasle og Per Jørgensen. Disse tre nedla et betydelig arbeide når 
det gjaldt vedlikehold av og tilsyn med især bryggen. 

Tidligere var det utnevnt to æresaksjonærer, Johanne Jamvold i 
1948, for sitt mangeårige verv som aksjeselskapets revisor. Den 
andre æresaksjonæren var Harald M. Aagaard. Hans familie eiet 
aksjebrev nr 1, og i forbindelse med 100-årsjubileet i 1953 sendte 
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H.M. Aagaard en sjekk på kr 100,- + et hyggelig brev til daværende 
formann, Sigrid Fjellstad. Dette avstedkom så betegnelsen 
« æres aksjonær». 

Gjengangeren inneholder 4.8.1948 følgende notis: 

Kongen feires 

På Keisemarkens badehus hadde man i går en festlig liten tilstelning 
i anledning av Kongens fødselsdag. Presis kl 11 innfant gjestene 
seg med blomst i knapphullet, og festen tok sin begynnelse ved å 
heise det norske flagg som smalt i vind og sol. Derefter fulgte 
Kongensangen og et kraftig 3 x 3 hurra for dagen. Samtlige 
deltagere gikk så i de brusende bølger. Efter svømmeturen servertes 
herlig te og en kjempestor kringle. Midt på bordet lyste en 
blomsterbukett i flaggets farver. Efter salutten fra fortet spratt alle 
opp i stram giv-akt og der lød nok et kraftig hurra for vår kjære 
Konge. 

M.T. 

M.T. står nok for Minka Thomas, en meget flittig bruker av 
badehuset, gift med sorenskriver Harald Thomas. Og Kongen er 
selvfølgelig Haakon den 7de, født 3.8.1872. 

Noen år senere, på generalforsamlingen 26. juni 1952 ble det 
referert et ønske om nakenbad fra en aksjonær, tidligere dosent 
ved Sjøkrigsskolen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 
Badedragt blir påbudt! 

Det kan være risikabelt å nevne noen av de betydelige personer 
som har benyttet Keisemarkens Badehus - og som til dels også 
har virket som styremedlemmer eller formenn. Et trygt ståsted er 
jo: ingen nevnt, ingen glemt. 

Jeg tar likevel sjansen - fordi jeg mener historien om 
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Keisemarkens Brygge og Badehus fortjener det. 
Oberst Gjertsen er nevnt i Leonard Becks 100-årsberetning. Han 

bodde på Sølvkronen, en praktfull eiendom beliggende helt nord
vest i Nedre Keisemark, i utkanten av friområdet med samme navn. 
Huset er for lengst revet. 

Etter Gjertsen flyttet maleren, professor Hans Gude, inn på 
Sølvkronen, og han overtok Gjertsens badeaksje i 1898. 

Dosent ved Sjøkrigsskolen, John Brynildsen var både aksjonær, 
styremedlem og formann - fra 1913-1919. Om ham står det i 
Aschehougs Konversasjonsleksikon fra 1955: Brynildsen, John 
(1852-1926) n. lærer og leksikograf, f. i Bergen, cand.mag. 1875, 
fra 1876 til 1922 dosent i nyere språk ved sjøkrigsskolen i Horten. 
Har utgitt flere store engelske og tyske ordbøker. Ordbøkene er 
meget fyldige og inneholder en mengde nytt norsk ordstoff. A.S. 

(Som nok står for Alf Sommerfelt. E.G.K.) 
Jeg nevner også Wilhelm Klem, den nåværende formanns morfar, 

formann for badehuset fra 1897 til 1910, adjunkt, kemner, ordfører, 
stortingsmann! 

Sigrid Fjellstad har foreløpig rekorden med hensyn til formanns
tid. I hele 19 år tok hun ansvaret for aksjeselskapet - på en 
forbilledlig måte. Hun holdt tett kontakt med de kommunale 
myndigheter, og hun sa tydelig fra når hun registrerte inngrep som 
kunne skade brygge og/eller badehus. Det var også i Sigrid 
Fjellstads formannsperiode at aksjeselskapet ble reorganisert. 

Videre blant Løst og fast vil jeg referere en beslutning fra 
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generalforsamlingen 20. juni 1963. Da ble det vedtatt å endre 
aksjeselskapets navn fra A/S Keisemarkens Badehus til A/S 
Keisemarkens Brygge og Badehus. Dette var jo helt i tråd med 
utviklingen av forholdet mellom de to institusjoner. Og det var 
vel kanskje fra da av at det ble utstedt formelle bryggeaksjer. 

I 1979 meldte aksjeselskapets seg ut av Småbåthavnkomiteen. 
Opprettelsen av denne og komiteens virksomhet var problematisk 
og mangfoldig. Men det er en annen historie. 

I 1997 forarbeidet tidligere Keisemarkgutt, Odvar Sten Andersen, 
et vakkert skilt som markerer årstallet for badehusets ferdigstillelse. 
Det er fint plassert over døren på badehusets syd-vestre vegg. 

Jeg fristes til slutt til åta med hva jeg har funnet om min egen 
slekt i de gamle protokoller. I tillegg til at oldefar Meinich og morfar 
Preus var aksjonærer ( oldefar også mangeårig Directionsmedlem), 
hadde to oldemødre, som enker, hver sin halve aksje. Og den enes 
far, min tippoldefar, major Peter Munch Petersen (1800-1873), 
bosatt i daværende Christiania, hadde også en halv aksje i noen 
somre. Han må jo da ha hatt sin egen husholdning i Horten. 

Og slik kan nok flere av kommunens innbyggere med dype røtter 
i Horten, finne noe nytt om sine forfedre og -mødre i badehusets 
protokoller. 

Etter hvert bør jo disse oppbevares så trygt og så tilgjengelig 
at de vil være sikret for fremtidige generasjoner. 
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Epilog 

For en som vokste opp i Keisemark og nærmeste omegn har 
badehuset hatt en svært sentral posisjon. På en eller annen måte, 
enten ved bading eller båtliv, har de fleste familier i strøket opp 
gjennom årene vært involvert. 

Badehusets tarv og vedlikehold har, bortsett fra større arbeider 
som krevet maskinelt utstyr, vært utført av medlemmene og deres 
familier. I denne forbindelse nevnes kvartetten Storm, Kjær, Bernt 
og Hasle. Uten deres innsats ville badehus og brygge ikke overlevd 
de harde etterkrigsvintrene, og alt isvekkingsutstyr opp gjennom 
tidene er musealt tatt vare på i et av husets rom. 

Vår nåværende bryggesjef følger opp i beste tradisjon, og 
bobleanlegg til tross - måtte en del av det refererte utstyr tas i 
bruk sist vinter. 

Aktivitetene har nok forskjøvet seg noe i den senere tid. Tidligere 
hjemmeværende mødre med barn i relasjon til dagens utearbeidende 
kvinner og barnehager har medført at den eldre garde preger 
formiddagsbildet. 

Havnen har også forandret seg. Fra marinefartøyer i de fleste 
bøyer til et mer småbåtpreg over hele linjen. 

Vi må ikke unnlate å nevne ollen ved bryggehodet. Hit valfartet 
mange hortensere , utstyrt med spann, etter friskt drikkevann, og 
ollen var intakt til Strandpromenaden ble anlagt. 

Badehuset presenteres i jubileumsåret i nymalt stand med ny 
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veranda rundt hele huset. 
Medlemstallet er fullt besatt hva angår både hus og brygge, og 

nye generasjoner og andre har søkt badelivets og båtlivets gleder 
ved den oase vårt anlegg representerer, noe som indikerer både 
bruk og behov i årene fremover. 

Styret i jubileumsåret har følgende sammensetning: 

Jens Løchstøer, formann 
Alfred Berg, kasserer 
Vigdis Strømmen, sekretær 
Trond Arvesen, bryggesjef 
Havneassistent Frank Jacobsen tiltrer styret. 

Horten, den 1. mai 2003 
Jens Løchstøer 
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Jens Løchstøer 
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