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Rønnevigs
drops
Henrik Rønnevig overtok bakeriet i Østregate etter
sin far i 1912, og drev foruten bakeri også noen
år en mineralvannfabrikk på samme adresse.
Tross flere branner ble bakeriet ikke bare gjenoppbygget, driften ble også utvidet til å omfatte en dropsfabrikk, og som Kjell Rosenberg
skriver i Lillesands Historie I: ... «som Rønnevig
drev med energi og påpasselighet» .
En dag kom Anstein Nørsett innom Lillesand
by- og sjøfartsmuseum med en slitt boks fra Rønnevigs gamle og nå for lengst hengangne dropsfabrikk.
Boksen var 13 x 8 cm og oval i forman. Den var dessverre tom!
Selvsamme Henrik Rønnevig deltok for øvrig aktivt i arbeidet for å få
reist Lillesand Alders- og Sjømannshjem og satt siden i styret for dette.

gaver til

MUSEET

Anne Sophie Høegh-Omdal
Museumsbestyrer
I en serie forteller museumsbestyrereren om noen av de mange gavene
Lillesands by- og sjøfartsmuseum har fått de siste årene.
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Vi liker at du «liker» oss, Elin
– da kan vi nå deg med våre nyhetsoppdateringer, på din vegg

Facebook er én av mange kanaler vi benytter for å spre våre nyheter.
Abonnerer du ikke på Fædrelandsvennen, men vurderer å prøve?
Nå kan du få full tilgang til alt innhold i alle kanaler fra kun 8 kroner dagen.
Ingen forpliktel ser – avslutt når som helst.
Tilbudet som Elin allerede «liker» og bruker, varer ut juli.

Bestill på telefon 03811 eller på fvn.no/wowforetbratilbud

Navn:

Elin

Alder:

Er kun et tal l

Bosted:

Kristiansand

Yrke:

Hudpleier

Sivil status:

Kjæreste

Forhold til FVN:

Elin får med seg mye av det som skjer i byen gjennom sine kjære
kunder. Sel v om dette er en fin nyhetskilde, elsker hun å scrol l e
gjennom FVNs saker via Facebook på mobilen. Da får hun hyppige
oppdateringer på det hun vil vite mer om – rett i lommen – uten at
det går utover viktig tid med kunder, venner og familie.

En del av din hverdag – hver dag.

