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Denne perlen i Hamborgstrømskogen i Drammen ble bygget av 

grosserer/kjøpmann/ordfører/stortingsmann Hans Hansen i 1912 for salg av forfriskninger. Den 

erstattet brannformann Selboes paviljong fra 1901. Selboes kone sto for serveringen i den gamle 

paviljongen, og Nils Selbo gikk selv opp med varer.  

 

I skogen var det svalt i skyggen av de store trærne, og stedet ble raskt et yndet sted for spaserturer, 

leik og moro. Gamle bilder og postkort viser elegante damer på spasertur med parasoll, og barn kledt 

i matrosdresser. I helgene spilte Parkmusikken, og den gangen kostet en flaske brus fra Aass 25 øre 

og et smørbrød med egg og laks kr. 1,25.  

Berlings Konditori leverte fra 1920-tallet og opp mot krigen varer til paviljongen, og bar hver søndag 

forskjellige kaker opp til hytta. 

 

Under krigen var stedet et yndet fristed for dans og moro. På 1950-tallet ble stedet overtatt av 

trønderne Hjalmar Pedersen og frue etter at det hadde vært ute av drift en tid. Begge hadde solid 

erfaring fra hotellbransjen, og hadde store planer for videre drift av paviljongen. Det var viktig å få 

innlagt vann, og de ville selv gjerne bo på stedet. Det kan virke som om Drammen kommune eide 

stedet på den tiden, og Åskomiteen sørget for drivere. 

Hvordan det gikk med Pedersens planer vites ikke, men paviljongen har ikke vært drevet som 

serveringssted i hvert fall de siste 50 årene. Stedet er imidlertid mye benyttet av skoleklasser og 

barnehager, og det finnes bålplass og trestammer til å sitte på. Det har ikke vært anledning til å 

benytte selv paviljongen.  

Hamborgstrømskogen 

Den 20. februar 1874 ble daværende Hamborg – Strøm gård med tilliggende rettigheter ervervet av 

Drammen kommune. Dette for å beskytte skogen mot uthugging av tømmerspekulanter. 

Karakteristisk for Hamborgstrømskogen er en høy andel store gamle trær. Av treslagene gran, furu og 

osp er det registrert hele 127 trær med diameter i brysthøyde på over 50 cm. Rikere naturtyper og 

stor andel gammel skog gir stort mangfold av planter og dyr. Området er registrert som et vært viktig 

naturområde. Alle norske spettearter med unntak av hvitryggspetten er registrert. Området 

inneholder kulturminner i form av boplass, gamle hesteveier, rester etter hoppbakke og akebakke, 

Hamborgstrømpaviljongen, spaserveier m.m 

 

Jøssingkollen 

Like ovenfor paviljongen ligger en ganske gjengrodd hoppbakke, Jøssingkollen, med ovarennets stillas 

godt synlig. Det første guttehopprennet her ble arrangert av Drammens Ballkubb og avisa Fremtiden 

i 1954. Jøssingkollrennet (Drammenrennet) var et begrep blant unge gutter i distriktet i en årrekke, 

og tidlig på 1960-tallet var det på det meste oppe i ca 800 guttehoppere der. Etter hvert dalte 

interessen for skihopping dramatisk, og bakken er nå kun et minne om en svunnen tid. 

Spaserveien i Hamborgstrømskogen ble bygget etter initiativ av grosserer Hans Hansen, som var 

formann i «Selskapet til Drammens Forskjønnelse og Gavn». Han ba i 1892 om formannskapets 



tillatelse til å opparbeide en spaservei gjennom Hamborgstrømskogen. 

 Denne veien ble tilknyttet veinettet i Bragernesåsen. Komiteen for byggingen besto av Hans Hansen, 

bokhandler Chr. Jensen og Buskeruds amtsingeniør Albert Hansen, som stakk ut veien i 1892. Veien 

ble ferdig i slutten av 1890-åra. Hans Hansen bekostet veien sammen med litt bidrag av kommunen. 

Den praktiske jobben med selve opparbeidelsen ble ledet av 78-årige Anders Dahlen fra Modum, og 

veien var ferdig til Svarttjern i 1897. 

Trekløveret som sto for byggingen er blitt hedret med en minnestein i Trekanten, litt nede i skogen. 

Minnesteinen ble avduket i 1930. 
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