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Fredede bygninger i Sandefjord

 

Innledningsvis må det presiseres at ”Sandefjord” i denne sammenheng er kommunen slik den var fram til  
1. januar 2017. Fredede bygninger i de tidligere kommunene Andebu og Stokke er derfor ikke tatt med her.
Lovverket vårt beskriver ulike måter å verne bygninger og bygningsmiljøer. De kan fredes av riksantikvaren 
etter kulturminneloven, eller reguleres til bevaring etter plan- og bygningsloven. Dessuten kan en kommune 
registrere dem som verneverdig, kfr Sefrak-registreringen. Fredning er den strengeste form for vern en 
bygnin g kan få, og den kan omfatte både eksteriør, interiør og inventar.

Lenge var bygninger oppført før reformasjonen (1537) automatisk fredet. Denne grensen er imidlertid 
flytte t, slik at automatisk fredning nå omfatter alle bygninger oppført før 1650. I tillegg til dette kan nyere 
bygninger og bygningsmiljøer bli gjenstand for såkalt vedtaksfredning, av riksantikvaren. For at en ved-
taksfredning skal kunne komme i stand, må bygningen være av nasjonal eller regional verdi.

Kirker i Norge er underlagt det spesielle Kirkerundskrivet, som skiller mellom fredede kirker, listeførte kirker 
og kirker uten spesielt vern. Bare kirker bygd før 1650 er automatisk fredet, mens alle oppført mellom 1650 
og 1850 er listeført.

Sandar kirke og Sandefjord kirke er begge fredet.
 

Skippergata 6
Dette er en bygning som i følge fredningsbestemmelsene for huset er blant Vestfolds aller eldste. Allikevel 
var det ikke uten videre gitt at huset skulle bevares. Eierne ønsket det revet for å bygge det nye Hvaltorvet, 
mens tilhengerne av bevaring – anført av Foreningen Gamle Sandefjord (FGS) – mente det burde bevares. 
Foreningen bekostet selv en dendrokronologisk undersøkelse av huset, som avdekket at tømmeret i den 
eldste og vestre delen av huset var hugget i 1668. Huset var følgelig bare 18 år yngre enn fristen for auto-
matisk fredning. Den østre delen viste seg å være temmelig nøyaktig 100 år yngre. For å sette husets alder i 
perspektiv kan det nevnes at Skippergata 6 er like gammelt som Tollerodden i Larvik, og eldre enn noe 
bolighus i Norges eldste by Tønsberg. 

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord Våren 2017

Skippergata 6. Konsul Høsts tegning. Fredet 2004.
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Det må også nevnes at huset er representert i Ludvig Høsts tegninger av Sandefjord, slik han husket byen 
fra sin barndom rundt 1850. Siden den gang har huset fått en kvist mot Skippergata. - Kan det ha vært for 
å utvide arealet for å kunne ta imot losjerende, i Kurbadtiden?

Mens framtida for huset fremdeles var uviss, samlet FGS inn ca 4000 underskrifter til fordel for bevaring. 
Foreningen hadde stands på byen, og da det ble antydet at huset kanskje kunne flyttes til et annet sted, 
laget Bernt Berggren en ”kampsang” med refrenget ”La huset leve der det er”. Denne ble sunget på stands 
rundt i byen, på møter, og den ble også framført i nærradioen.

Noe som ytterligere begrunnet en fredning, var arkitekturen i husets eldste del. Her er det funnet indika-
sjoner på et såkalt ”utkraget loft”, kfr Torggata 14. Dessuten finner vi her en 4-roms plan med midtstilt pipe, 
en planløsning som hittil ikke har vært påvist så tidlig som dette, og som først ble vanlig i siste halvdel av 
1700-tallet. Dette muliggjorde bruk av jernovner, som i begynnelsen var dyre og først tatt i bruk i byene. 
Husets takvinkel gjør det mulig at det opprinnelig var torv på taket.

I tillegg er det blant annet funnet tapeter i huset som er ganske interessante, og ikke funnet andre steder i 
Norge. De kan med andre ord være innført fra utlandet, med henblikk på bruk nettopp i dette huset.

Og dette bringer oss til husets betydning rent by-historisk. En kongelig forordning av 1662 slo nemlig fast at 
”Trælasthandelen skal hos Borgerskabet alene blive”. Dermed var det duket for framveksten av et by- 
borger skap, som kjøpte trelast fra bøndene og solgte videre Her er det naturlig å sitere fra det fyldige 
fredningsf orslaget som ble utarbeidet av fylkeskommunen i 2004:

”Bygningen ser ut til å ha sammenheng med framveksten av de første handelshusene i Sandefjord, trolig 
knyttet til trelasthandelen, og med etableringen av et borgerskap i byen. Skippergata 6 gir dermed et verdi-
fullt innblikk i levekårene til borgerskapsklassen på 1600-tallet og gir et viktig bidrag til historien om en svært 
betydelig næringsvei i Sandefjord og i landet for øvrig. I Vestfold er denne typen bebyggelse ikke represen-
tert på fredningslisten, og gjenværende borgerboliger fra datidens byer og ladesteder fra denne tiden er 
generelt svært sjeldne, for ikke å si enestående i fylket”. 

Man må vel se dette som en ganske så tungtveiende grunn til å frede huset. Denne bygningen - den eldste 
kjente i vår kommune – forteller med sine dimensjoner og sitt utstyr, at Sandefjord er på veg til å bli en by, og 
ikke bare et ladested for strandsittere, bønder og fiskere.

Fredningen og den derpå følgende restaureringen av Skippergata 6 fikk dessverre et lite givende etterspill. 
Såvel Fortidsminneforeningen i Vestfold som FGS rettet skarp kritikk mot fylkeskommunen for under istand-
settelsen ikke å følge opp de fredningsbestemmelsene den selv hadde utarbeidet. Dette førte til en langt 
mer omfattende utskifting av originale bygningsdeler enn nødvendig, i følge kritikerne, noe som medførte at 
mange nå mente bygningen framsto som tilnærmet ny.

Uansett, bygningen ligger der i dag, som en spennende kontrast til sin nye nabo Hvaltorvet, som et binde-
ledd til Bjerggata med tilstøtende verneverdig trehusbebyggelse, - og sist men ikke minst, som et stykke 
lesbar byhistorie.
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Pukkestad gård 
Hovedbygningen og sidebygningene er fra slutten av 1700-tallet, mest sannsynlig fra 1792. Men selve 
gårde n ble antakelig ryddet i yngre jernalder, kfr. navnet Pukkestad (”smådjevlenes bosted”). Byggherre var 
sognepresten til Sandar, Andreas Schelven, som oppførte den som enkesete for sin kone, den formuende 
Johanne Elisabeth Bugge fra Laurvig. Deres initialer finnes på hovedinngangsdøra til hovedbygningen, ei 
dør som riksantikvaren beskriver som ”et praktstykke i stil og utførelse”.

Byggingen skjedde omtrent samtidig med at den gamle middelalderkirken i Sandar ble revet, og en ny kirke 
var under bygging. Tømmeret ble kjørt til byen via den nyanlagte Dølebakken, og en tradisjon sier at  
tømmeret som ble til overs, ble brukt på Pukkestad. Det må også her nevnes at sogneprest Schelven døde 
før sin kone, men hun flyttet aldri inn på enkesetet. Kanskje det lå for langt ute på landet ?

Bygningene ble oppført i Louis Seize stil / tidlig empire, og framstår som et stilrent og harmonisk anlegg. 
Hovedbygningen, som har et gulvareal på ca 200 kvm, er laftet, med gavler og tverrvegger laftet til mønet, 
og med dymlinger som avstivere øverst i gavlene. Den østre sidebygningen ble oppført som drengestue/
bryggerhus, og den vestre som vognskjul. Den nåværende låven erstattet i 1984 den gamle som ble revet 
ca 1971, og er en tilnærmet kopi av den opprinnelige.

For en detaljert beskrivelse av bygningene vises til Roar L. Tollnes`, ”Pukkestad Gård – Gårdstun fra 1790- 
tallet” i Historielagets Kulturminne-serie. Forfatteren av disse linjer finner liten grunn til å gjenta denne  
utmerkede beskrivelsen her, bortsett fra enkelte detaljer. 

En branntakst fra 1856 gir et godt inntrykk av hovedbygningen på den tiden. Den er ”gulmalt og tegltekt…
(der) er 3 stuer, rappede og betrukket med papir, 3 Kammere og 1 Forstue… Kjøkken med skorsten… 
6 forskjellige Pyramide Kakkelovne, 13 fag vinduer… 4 dobbelte og 13 enkle døre…”- De 3 stuene på rad er 
karakteristisk for større våningshus i distriktet fra denne perioden.

I sidebygningen mot øst, som var rødmalt, fantes ”bryggerhus med Skorsten og bagerovn…1 drengestue,  
1 stue og 2 rappede og malede værelser…, 1 3-Etages og 1 2-Etages Kakkelovne…3 rummelige lofter med 
tømmeravdelinger…”

I den vestre enden av denne drengestua beskriver branntaksten en mindre rødmalt og bordkledd bindings-
verksbygning ”…indrettet til Vedskjul og 2 Lokummer med en dobbelt og 2 enkle døre…” Den store uthus-
bygningen lå nok for langt unna for vedhentning og såkalte ”fornødne ærender”. 

Pukkestad gård. Fredet 1923.
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Det er bare hovedbygningen som er formelt fredet. Men i oktober 2006 ønsket kommunen å omregulere, 
fradele og selge den nordlige del av anlegget, sammen med låven. Vestfold fylkeskommune presiserte da i 
brev av 21.12.2007 til Sandefjord kommune at ”hele tunet er verneverdig og i fredningsklassen”. Det ville i 
følge fylkeskommunen si samtlige bygninger på Pukkestad, med hage og veiløp. Fylkeskommunen presi-
serte også at reguleringen til spesialområde bevaring burde opprettholdes, og at hage og veiløp burde inngå 
i dette området. Dessuten, dersom kommunen valgte å gå videre med sine planer, ville fylkeskommunen 
vurdere fredning av hele området.

Så langt om Pukkestad og fredning. I 1950 kjøpte Anders Jahre gården av Thor Tholvsen, med unntak av 
låvebygningen, og forærte den til Sandefjord kommune, på betingelse av at ”eiendommen benyttes til 
bymuseum og evt representasjonsbolig for Kommunen”( Brev av 13.12.1952). I brevet ønsker Jahre at 
kommunen setter i stand bygningene på en ”pietetsfull måte”, og at ”kommunen benytter herr Arnstein 
Arneberg som arkitekt eller konsulent”. I februar 1955 tilbyr Jahre seg å være behjelpelig med finansieringen 
av dette, men at han må stille saken i bero til han ”har innfridd sin store donasjonsforpliktelse overfor Oslo 
Universitet.”(Antakelig Britisk Institutt, som åpnet i 1951) 

Senere skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapsmøtet 2. mars 1955, at arkitektene Fastvold og 
Hellenes, under Arnstein Arnebergs ledelse, har utarbeidet forslag til ominnredning som var godkjent av  
så- vel bymuseets styre som riksantikvaren.( I samme dokument nevnes at Jørgen Jahre på denne tida 
bodde midlertidig på Pukkestad, men at han ville flytte ut samme høst).

Bymuseet holdt først til i en laftet bygning i Museumsgata, men åpnet sine dører på Pukkestad den 4. juni 
1956 i nærvær av Kronprins Olav. Anders Jahre overrakte bygningen til ordfører Frithjof Bøe og uttalte blant 
annet, ”Jeg gjør det i forvissningen om at Sandefjord kommune alltid vil komme til å verne på den rette måten 
om Pukkestad, om museet og de kulturskatter som museet nå rommer og kommer til å romme i fremtiden.”

Som styrets leder ble dr. Johan Knap den drivende kraft i Sandefjord Bymuseum. Den omfattende virksom-
heten og det faglige nivået gjenspeiles i de imponerende årbøkene, og antallet besøkende de første 4 måne-
dene var innpå 7 000!

Men tidene skiftet, og Pukkestad kom på 1970-tallet til å lide under manglende bevilgninger og sviktende 
besøk. Besøkstallet sank til 2600 i 1977, og til 1726 i 1998. Dette førte til at kommunen etter hvert avviklet 
museumsdriften. Gjenstander fra såvel Leif Hunskaars bygdesamling på låven, som samlingene i hoved-
bygning og drengestue, ble overført til nytt sentrallager for Vestfoldmuseene på Pindsle.

Etter fylkeskommunens motstand mot deling av eiendommen, ønsket kommunen å selge hele eien dommen, 
bl.a. for å finansiere nybygg ved Hvalfangstmuseet. Dette møtte stor motstand, især blant foreninger som 
FGS og Sandar Historielag. Sammen med Sandar Bondelag og Sandefjord og Sandar Mållag ble det danne t 
en aksjonsgruppe, med sikte på å stanse salget, slik at Pukkestad kunne bli et tilholdssted for foreninger i 
byen, blant annet det nystartede Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS), som FGS og Historielaget hadde 
tatt initiativet til. Senere kom også Sandefjord Jeger og Fisk (SJFF) med.

Etter diverse folkemøter og overbevisende argumentasjon lyktes ”aksjonistene” i å få formannskapet i  
februar 2008 til enstemmig å droppe tanken om salg, og gå i dialog med foreningene. Resultatet ble, etter 
en del forhandlinger og tautrekking, at kommunen beholdt sitt eierskap. Vognskjulet ble leid ut til SLS, og 
hovedbygning, drengestue og låve ble leid ut til SJFF, som så videreleier til andre organisasjoner. – Hva som 
skjer med denne gamle og ærverdige eiendommen når kontraktstiden på 10 år er utløpt, blir spennende  
å se.
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Auve gård 
På riksantikvarens liste over fredede  
bygninger i Sandefjord finner vi også 
Auve, ”Gårdstun fra 1. kvartal 1700- 
tallet”. Den ligger vakkert til i Vesterøya, 
under det flotte utsiktspunktet Vardås, 
med sjøutsikt og med grenser både til 
Mefjorden og Sandefjordsfjorden.

Sjøen har følgelig vært en viktig del av 
livsgrunnlaget her ute, både på godt og 
vondt. En Halvor Olsen Auve (1749 – 
1837) gjorde det så godt som reder og 
bonde, at han gravde i følge tradisjonen 
ned en del av sin store formue et sted på 
gården, hvor det skal ha vært sett et 
”skimrende blålys”. Men samme mann 
opplevde også at tre av hans fire sønner 
druknet på sjøen.

I følge Lorens Berg har gården en kjent historie som strekker seg tilbake til tidlig på 1400tallet, da Vesterøya 
enda ikke var landfast. Fra ca 1700 omfattet gården også naboeiendommen Skakto, mens Roar Tollnes 
også nevner Bentsrød og Tveitan som tidligere bruk under Auve. Blant brukerne i gammel tid finner vi så vel 
bønder som sjøfolk og redere, med andre ord en tradisjonell kystgård i Vestfold. Den har nå gått i samme 
slekt i over 500 år.
Men allerede i steinalderen finner vi spor etter mennesker på Auve. Magister Einar Østmoe ledet over en 
periode fra 1976 til 1998 arkeologiske utgravninger av en fangstboplass fra steinalderen her, hvor det ble 
funnet potteskår og flintredskaper, så vel som rester etter land- og sjødyr. I alt ble det gjort hele 134 158 
arkeologiske funn fra tiden 3500 – 2700 f.Kr. Funn av rav og flint vitner om en eldgammel kontakt til syd-
ligere egne. 

Som en kuriositet kan nevnes at hovedbygningen på Auve der den nå ligger, ville ha ligget under vann eller i 
vannkanten, hvis vi går så langt tilbake i tid. I dag finner vi den 2-etasjes tømmerbygningen i mindre fuktige 
omgivelser. Den eldste delen er trolig bygd omkring 1720. Den er en 6-laftes tømmerbygning (dvs. 6 lafte-
knuter på hvert omhverv med tømmer), med svalgang mot sørvest i full høyde. Senere, i følge Roar Tollnes 
antakelig i tiårene rundt 1800, har bygningen fått et 6-laftes, langsgående tilbygg til svalgangen.

Riksantikvaren sier om hovedbygningen at den er ”et kulturhistorisk viktig eksempel på et halvannen etasjer s 
skjevrøstet svalgangshus fra tidlig 1700 tall”. Takvinkelen er på beskjedne 24 grader, og her kan i sin tid ha 
vært torvtak. Bygningen har original raftekledning. Den er hvitmalt, men et skjøte fra 1835 forteller at huset 
har vært ”rødmaled”, som så mange andre på den tiden. Vinduene ligger dypt inne i veggene og har original e 
smidde beslag og hengsler. - Dermed kan det konkluderes at denne bygningen i dag framstår som en god 
representant for en bygningstype som var vanlig på Sør- og Østlandet på 1700- og 1800-tallet.

Inngangsdøren er av det solide slaget, med vakkert smijern. Inne finner vi vakkert profilerte takbjelker, åpen 
skorstein og lem i gulvet til en kjeller med hvitkalket steintrapp og gråsteinsmurer. Oppvarmingen ble på 
1830-tallet besørget av 4 ”Jernkakkelovne”. I dag er der bevart en vakkert dekorert ovn fra Fritzøe Verk fra 
1766 på et understell av treverk, som skikken var.

Dette samsvarer godt med riksantikvarens beskrivelse, som konkluderer med at ”huset utmerker seg i 
helhe t som antikvarisk verdifullt – med mange fine detaljer i eksteriør og interiør – og har også aldersverdi.

Auve gård. Fredet ca 1967 (?)
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Nordby
Lorens Berg nevner gården allerede i 1396, da en del av den var eid av Oslo bispestol. Gården het opprinne-
lig Fetja, som betyr ”fet og frodig græsmark.” – Det nåværende navnet fikk gården i 1846. Eier var da 
Christen Lorenz Sørensen (1775 – 1859). Han kjøpte gården i 1824, og betalte 1800 spd for den. Lorenz 
hadde utdannet seg til smed som sin stefar, men drev senere vertshushandel og brenneri. Han bygget mølle 
og bolig for mølleren på Mølleråsen, og drev reperbane og teglverk. Han ble også reder, med skuter bygd 
på Stubverven, og han kjøpte 1/3 av Framnes. Først på sine eldre dager flyttet han fra byen, hvor han hadde 
hus på østsiden, til mer landlige omgivelser på Nordby, hvor han også døde. Christen må for øvrig ha vært 
den som ca 1840 bygde den nåværende hovedbygningen, mens sidebygningen mot sør er noe eldre, og 
har muligens vært den gamle hovedbygningen på gården. I denne bygningen finnes vakkert profilerte tak-
bjelker, flere originale dører og forseggjorte smidde låsbeslag og bladhengsler.

Et forhold som også bør nevnes om denne markante eier av Nordby, er at han i 1856 ga hjørnetomten på 
det som senere er blitt Hvidts Plass til kommunen, på betingelse av at den ikke ble bebygget! Plassen 
kunn e følgelig med like god grunn ha fått navnet Chr. Sørensens Plass, som Chr. Hvidts Plass. Han donerte 
også en overbygget ”vandcumme” til kommunen. Denne lå mellom Storgata 20 og kirkegårdsmuren, ikke 
langt fra der vi i dag finner Gapestokken. 

Christen L. Sørensen var gift 2 ganger. Da hans første kone døde ble det etter hennes ønske avsatt 500 spd 
til bygging av nytt sykehus på Solvang. Lorens Berg forteller at Christen i 1845 fikk sønnen Søren Lorens 
Sørensen, som ble en kjent Sandefjordsborger. Søren Lorens studerte teologi og var blant annet sterkt his-
torieinteressert. I 1901 stiftet han Fortidslaget, som - etter en tids dvale - i 1966 gjenoppsto som Sandar 
Historielag. (Dersom årstallene her stemmer, må Christen ha vært 70 år da sønnen Søren Lorentz ble født, 
og han ble også far 5 år senere.)

Når det gjelder bygningene sier riksantikvaren at de utgjør ”en gård fra middelalderen som fikk sin nåvær-
ende form ved oppføringen av hovedbygningen ca 1840. Gården ligger vakkert til i et åpent landskap syd 
for Skiringssal i Sandefjord. Den toetasjes hovedbygningen er flankert av kårbolig og bryggerhus i en etasje, 
antakelig oppført i samme periode. De tre bygningene danner et symmetrisk og vel avveiet tun, som bidrar 
til å gi anlegget et staselig preg. Hovedbygningen er et viktig eksempel på empirens gårdsbebyggelse i 
Vestfold. Fasaden er symmetrisk og velproporsjonert. Valmtaket har en svak, men elegant utsvai mot gesim-
sen. Bygningen har et relativt godt bevart eksteriør. Planløsningen i 1. etasje, med tre stuer på rad, er karak-
teristisk for større våningshus i distriktet fra denne perioden.”I den midtre stua står fremdeles et praktverk av 
en 3-etasjes jernovn fra Eidsfos Verk.

I likhet med Pukkestad, er det bare hovedbygningen som er formelt fredet, men sidebygningene blir av 
antikva riske myndigheter ansett som så viktige for helheten, at de ansees som fredet.

Nordby. Fredet 1923
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Familien til nåværende eiere har i temmelig nøyaktig 100 år sittet på Nordby. I 1916 kjøpte Einar Hole fra 
Breim i Nordfjord gården. Han var en velutdannet bonde, som også satte spor etter seg som lærer ved 
Skiringssal folkehøyskole, og som aktiv i bøndenes organisasjoner. Han satset sterkt på husdyrhold, og det 
må kunne sies at han var en foregangsmann på dette området, ved siden av at han og hans kone Hanna 
født Ørjaseter var ivrig opptatt av bonde- og bygdekultur. Nordby ble i deres tid ”et naturlig sentrum for et 
rikt kulturelt miljø”, i følge Tor Bjørvik. De hadde, i tillegg til sine 6 barn og tjenestefolk, opp til 8 – 10 
Skiringssalselever boende på gården, så der må til tider ha vært ganske så folksomt! 

Sønnen Håvard Hole førte sine foreldres interesse for husdyrhold videre, og hadde opp til 40 - 50 melkedyr. 
Han drev med husdyrhold fram til 1985, i nytt fjøs som han bygget etter en brann i 1966. 

Elverhøy
Gården het opprinnelig Sjue eller 
Sjuevollen, men fikk navnet Elverhøy på 
1880-tallet. Navnet gjenspeiler beliggen-
heten, mellom Vitafjell (av ”vete” eller 
”varde”), av noen også kalt Hølåsen, og 
munningen av Unnebergbekken. Gården 
har en historie som i alle fall går tilbake til 
1391 som særskilt bruk. Siden sjøen var 
viktig for samferdsel i gamle dager, er det 
ikke så underlig at vi også her finner 
dokumenter som forteller om konflikter 
rundt så vel adkomsten til stranda, som 
grenser, så dette må ha vært en etter-
traktet beliggenhet for en gård.

Fra ca 1600 var gården krongods, men noen tiår senere finner vi den lagt inn under Herre – Unneberg, 
kanskj e for å sikre denne gården en høyst viktig adgang til sjøen. Senere blir den leilendingsgods under 
Larvikgreven, helt til Treschowfamilien skiller den ut og selger, i 1874.

Nåværende familie overtok gården i 1974. Siden den gang er hovedbygningen vakkert restaurert, og land-
skapet rundt gitt en parkmessig opparbeidelse. Huset ligger med gavlen mot sjøen i sør, noe som ikke var 
så uvanlig i tidligere tider, for å gjøre det mindre utsatt mot sjøen og været. Vegen inn fra hovedvegen er 
kantet med allé-trær, noe som bidrar til å gi eiendommen et staselig preg. Tor Bjørvik skriver i sin bok ”Reder 
og Skippergårder i Sandefjord” at ”med sine velholdte hus, den lange alleen og den naturskjønne beliggen-
heten ut mot Lahellefjorden mellom Hølåsen og Unnebergbekken, er eiendommen i dag en av de vakreste 
langs Vestfoldkysten.” 

Våningshuset på gården framstår i dag i klassisistisk stil, fra Vestfolds empire-epoke, hvilket vil si tidlig 1800 
tall. På riksantikvarens ”Kulturminnesøk.no” beskrives bygningen som et godt eksempel på de stilrene 
nøkter ne husene som ble bygd på begge sider av Oslofjorden i denne perioden. ”Bygningen har en plan-
løsning av midtgangstype med hovedkonstruksjon av laft og bratt saltak med et oppløft midt på takflaten 
mot vest”. En utvendig kjellerlem beretter om en eldre utvendig nedgang til kjelleren mot nord. 

Når det gjelder datering av bygningen nevner Tor Bjørvik at eldste del kanskje er 300 år gammelt. Sammen- 
holdt med opplysningen om at vi har for oss et hus av ”midtgangstype”, åpner dette for at bygningen kan ha 
vært bygd i to omganger, noe som ikke var uvanlig for slike bygninger. Man begynte ofte byggingen med en 
tilnærmet kvadratisk tømmerkasse, som rommet stue, kjøkken og kammers, og med mulighet for ytterligere 
rum på loftet via en utvendig adkomst i gavlen. Med tid og økonomisk evne ble der så satt til ytterligere en 
laftet del, adskilt fra den gamle med en midtgang med oppgang til loftet. - Om dette var tilfellet på Elverhøy, 

Elverhøy. Fredet 1923.
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er ukjent. Bare en fjerning av nåværende paneler / plater, og en dendrokronologisk undersøkelse, vil kunne 
føre oss nærmere en mer presis datering og beskrivelse av husets bygningshistorie.

Her kan det være nyttig å minne om at Skippergata 6 lenge ble ansett for å være fra siste halvdel av 1700 
tallet, helt til FGS bekostet en dendrokronologisk undersøkelse som daterte den eldste delen til 1668, med 
andre ord 100 år eldre enn tidligere antatt. – Noe av det samme gjelder den midtgangsbygningen som på 
1980 tallet ble flyttet fra Tallakshavn til Østre Langeby. Da rivingstillatelse ble gitt, ble den ansett for å være 
fra slutten av 1700 årene, mens fylkeskonservator Erling Eriksen i sin protest mot rivingen antydet at den 
kunne være eldre. Konservatoren fikk rett i sine antakelser, den eldste del av huset viste seg å være fra 
1719.
 

Sandefjord Prestegård / Sjøfartsmuseet
Denne bygningen finner vi gjengitt blant Konsul Høsts tegninger. I teksten til tegningen forteller Høst at en 
Christen Christensen(født 1786 på Vallø), ”eller som jeg bliver kaldet Christen Mikkelsen”, rundt 1817  
”kjøpte sig et lite hus på denne tomt”. Dette var ikke lenge etter at han hadde sluppet ut av ”prisonen” under 
Napoleonskrigene. Muligens hadde han under sitt fangenskap fått undervisning i navigasjon, en aktivitet vi 
vet fant sted om bord i prisonskipene. Tippoldefar til forfatteren av disse linjer underviste sine medfanger i 
navigasjon mens han satt i prisonen på Liverpool havn, i følge tradisjonen.

Senere tok Christensen sitt skippersertifikat, og kunne i 1822 flytte inn i et nytt hus, oppført ved siden av det 
gamle. Konsul Høsts tegning viser imidlertid et to-etasjes hus med tilbaketrukket bakside, noe som ga huset 
en skjev røsting. Det skriver seg fra omkring 1837, og kan i følge Knut Hougen godt være ”en sammen-
bygning og påbygning av de 2 gamle husene”.

Johan Knap støttet dette synet. Han baserte seg på en plantegning fra tida før ombygging til prestebolig, 
som viser en av pipene plassert usymmetrisk i forhold til mønsåsen. ”Ingen byggmester ville finne på en slik 
plassering hvis ikke skorsteinen og fundamentet sto der fra før”, mente Johan Knap. At en av pipene - slik 
Høst husket huset fra ca 1850 - er plassert symmetrisk, forklarte Knap med at ”Høsts tegning er sikkert 
idealisert, han har ikke tatt det så nøye med en detalj, som likevel ville virke støtende.”

Christens sønn Lars, som ble kjøpmann og skipsreder, arvet huset etter sin far. Det ble etter hans mors død 
i 1907 solgt ut av familien, og det ble blant annet drevet kolonialforretning i huset. I 1923/24 ble det kjøpt av 
kommunen og innredet til prestebolig. Kanskje var det under denne ombygningen at den skjeve røstingen 
ble fjernet, og huset fikk det eksteriøret vi kjenner i dag?

Sandefjord Prestegård / Sjøfartsmuseet. 
Konsul Høsts tegning. 

Fredet 1971.
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Bygningen ble imidlertid etter hvert funnet lite egnet til prestebolig, og dens videre skjebne ble uviss. Men 
redningen kom i form av en annen Lars Christensen, nemlig konsulen, sønn til kommandør Christen 
Christensen (1845 – 1923), og oldebarn til den Christen Christensen som opprinnelig bygget presteboligen, 
etter å ha kommet ut av prisonen. Ved siden av Anders Jahre ble Lars Christensen med tiden en av byens 
største donatorer. Sammen med sin Ingrid donerte han i 1917 et nybygd Hvalfangstmuseum til byen, til 
minne om sin far. Av andre store donasjoner nevnes ofte St. Olavs kapell og Hvalfangstmonumentet. 

I 1954 tilbød han seg å innrede presteboligen og utstyre den til sjøfartsmuseum for byen. Museet ble tatt i 
bruk i 1957, men viste seg snart å være i minste laget. I 1959 ble nabobygningen revet, og et nybygg på 
nabotomta, tegnet av Roar L. Tollnes, reiste seg.

Dessverre kom Sjøfartsmuseet til å lide samme skjebne som Bymuseet på Pukkestad. Besøkstallene gikk 
gradvis nedover, og kommunen valgte derfor å avvikle driften i ca 2007. Gjenstandene ble – i likhet med 
gjenstandene fra Bymuseet – overført til magasinet på Pindsle, og bygningene lagt ut for salg. Kjøper ble 
Steinar Hvitstein, som leier ut den tidligere prestegården under navnet ”Villa Cultura” til ulike leietakere, mens 
Tollnes` bygg er blitt privat drevet kulturhus, under navnet ”Rukla”, med samme eier. 

Midtås
Midtås var hjemmet til skipsreder Anders Jahre (1891 – 1982) og hans kone Dagny født Brun. Hun fikk ikke 
mange årene der, hun døde allerede i 1940. Jahre giftet seg igjen i 1946 med Fredie Bess Børresen, som 
bodde der til sin død i 2006. Det ble ikke barn i noen av ekteskapene.

Bygningene på eiendommen ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg (1931 – 1933) i en behersket funk-
sjonalistisk stil. Den er usedvanlig rik på ornamentering så vel utvendig som innvendig, og mye av orna-
menteringen tilskrives Arnstein Arneberg selv. Den viser blant annet at Arneberg var opptatt av så vel norske 
folkeeventyr som klassisk mytologi Han hadde for øvrig også Lars Christensens Ranvik (1930 – 1959) på sin 
tegneblokk, noe som vitner om både økonomi og kvalitetssans hos Sandefjords to dominerende skips-
redere. Arneberg var på denne tid også i sving med å tegne Skaugum etter brannen i 1930, så vi kan vel 
anta at det til tider var rimelig travelt på hans arkitektkontor. Skaugum sto ferdig i 1932.

Midtås. Fredet 2008.
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Når det gjelder en beskrivelse av selve anlegget, kan det ikke gjøres bedre enn i fredningsforslaget fra 
Vestfold Fylkeskommune, ført i pennen av Anne Merethe Knudsen. Dette har en usedvanlig detaljert beskriv-
else av bygningen, og er spekket med vakre fargefotos.

Her fortelles det at ”Hovedbygningen ble opprinnelig bygd i L-form med en hovedfløy i to etasjer og en side-
fløy i en etasje. På slutten av 1950-årene ble sidefløyen påbygd med en etasje og hovedfløyen ble forlenget 
mot øst med en festsal kalt Arnebergstuen (ferdig i 1960).” – Sidefløyen var opprinnelig stall, men etter 
påbygningen ble her gjesterom til kjente personligheter som Aristoteles Onassis. Jahre hadde også andre 
prominente gjester, som Jussi Bjørling, Maria Callas, sjahen av Persia, og kongelige gjester som Kong Olav 
og Kong Carl Gustav av Sverige.

Anne Merethe Knudsen skriver videre om hovedbygningen at den ”står på en sokkel av grå granitt og er 
oppført i betong som utvendig er forblendet med murstein. Taket er helvalm med slak takvinkel. Taket er tekt 
med kobber. Undersiden av takutstikket er inndelt i kassetter av malt tre. Kassettene på fasaden mot syd er 
dekorert med ornamenter, mens de øvrige er enkelt bemalt med kontrastfargede striper. Takrenner og ned-
løpsrør er i kobber. Det er to piper over tak. Vinduene på hovedfløyen samt annen etasje på sidefløyen mot 
vest har omramming av grå hugget granitt. Vindusrammene og sprossene er malt i bondeblå farge. Vinduene 
er utslående henholdsvis to- og tre- fags vinduer.”

Inngangspartiet ligger nordvendt i et framskutt midtparti. Over inngangsdøren er der et relieff, antakelig av 
jaktgudinnen Diana sammen med en hjort, og på hver side har hun medaljonger som symboliserer Anders 
Jahre som jurist og reder. Allerede her blir den besøkende minnet om en fremragende arkitekt og formgiver, 
og en kvalitetsbevisst reder. Og gjester her må umiddelbart ha blitt mer eller mindre fjetret, når inngangs-
dørene ble åpnet, og - tvers gjennom hallen og den doble hagedøra - Sandefjordsfjorden formelig reiste seg 
og kom dem i møte, langt der ute.

En videre beskrivelse av Midtås ville sprenge rammene for denne utgaven av Kulturminner. Vi viser derfor 
den interesserte leser til fylkeskommunens meget solide fredningsforslag.

Der vil man også finne en solid begrunnelse for fredningen. Fylkeskommunen nevner Anders Jahres betyd-
ning for byen så vel som for nasjonen Norge, med sin skipsfart og sine donasjoner. Likeens nevnes Arnstein 
Arnebergs plass i norsk arkitekturhistorie, og ”Villa Midtås” som en typisk representant for hans bygninger 
etter 1930, blant dem Skaugum. Det hører også med til historien at Arneberg laget flere utkast før den 
endelige løsning, som forøvrig ”ikke stemmer helt overens med Arnstein Arnebergs tegninger.” 

Fredningen kom i 2008. Den omfattet hovedhuset, drivhuset og garasje med portnerbolig, med fast inventar 
og noe løst inventar. Den omfattet også ”hageanlegget med parterrer, bassenger, murer, skulpturer, solur, 
belysningsarmaturer, samt port til innkjørsel til eiendommen mv.” – Også deler av parken ble fredet, for ikke 
å risikere tiltak som kunne virke forstyrrende på de fredede bygningene.

Anders Jahres dødsbo solgte samme år eiendommen til et fellesskap bestående av Vestfold Fylkeskommune, 
Sandefjord kommune og Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Fylkeskommunen solgte i 2014 sin andel til 
Sandefjord kommune.
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Linaaegården
På Riksantikvarens hjemmesider ligger i dag en samlet fortegnelse over alle landets fredede bygninger. 
Overraskende nok finner vi der, i tillegg til de som er nevnt her, også Linaaegården, et ”Bygårdsanlegg” opp-
ført i ”3.kvartal, 1800tallet”. – Men, som vi alle vet, er denne bygården med sitt bryggerhus og sitt uthus i 
dag borte. Bygningene ble revet høsten 2011, etter at hovedbygningen ble delvis ødelagt av en påsatt 
brann natten til 26.5.2011. Siden eiendommen en gang hadde fredningsstatus, tar vi den allikevel med i 
denne oversikten.

Før brannen var framtida for den 2-etasjes sen-empire Linaaegården gjenstand for en langvarig drakamp, - 
mellom eierne, som ønsket bygningene revet, og verneinteressene, som så dem som et kulturminne og 
viktig for bymiljøet. Byens egen ”Bevaringsplakaten” beskrev bygningen som en av våre aller mest beva-
ringsverdige, med sin historikk, sitt eksteriør, og sin tidligere hage mellom seg og Storgata. Til tross for dette 
ønsket et flertall blant kommunens politikere å rive gårdsanlegget.

I denne situasjonen var det at Cato Arveschoug tok initiativ til å danne gruppa ”Folkeaksjonen til bevaring av 
Linaae-kvartalet”. Arveschoug tok kontakt med arkitekt Arne Sødal. I 2008 laget han et forslag til en plan 
som i tekst og bilder illustrerte hvordan ”Torvgangen – Sandefjords nye smilehull” kunne bli, med et bevart 
Linaaegårds anlegg. Planen ble presentert på et godt besøkt møte i Bystyresalen, hvor også den kjente 
byplanlegger Erling Okkenhaug medvirket. Det ble samlet inn ca 2500 underskrifter til støtte for bevaring. 
Også Fortidsminneforeningen i Vestfold engasjerte seg, blant annet ved å gi ut en publikasjon som viste 
bygningens rolle i Sandefjords rederhistorie. I tillegg var Sandefjords Blad en viktig arena for debatt, reporta-
sjer og intervjuer. 

Saken var til behandling flere ganger i byens folkevalgte organer, men det politiske flertallet valgte å overse 
faglige råd fra så vel kommune som antikvariske myndigheter. Da saken kom opp til politisk behandling i 
fylkeskommunen, valgte flertallet der å vedta en midlertidig fredning, for å unngå at bygningen ble revet før 
en eventuell ordinær vedtaksfredning kunne komme i stand. 

Så kom den påsatte brannen i 2011, som ødela deler av bygningen. Siden den var fullverdiforsikret, hadde 
riksantikvaren i slike tilfelle myndighet til å beslutte bygningen istandsatt, noe som for øvrig ble anbefalt av 
fylkeskommunens utvalg for areal og plan. I mellomtiden gikk derfor flere av Folkeaksjonens medlemmer 

Linaaegården. Midlertidig fredet 18.4.2011, avfredet samme år.
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brannvakt på nattetid, for å forhindre ytterligere ildspåsettelse. Dette var for øvrig 3. gang i nyere tid at et 
verneverdig hus i Sandefjord ble stukket i brann.

Brannvakten falt tydeligvis byens ordfører tungt for brystet. I et intervju med Vestfoldsendinga omtalte han 
dem som gikk brannvakt som ”destruktive krefter”, som ”ville hindre Sandefjord i å bli by”. Uttalelsen vakte 
oppsikt, også utenfor byens grenser, og fikk et politisk etterspill i bystyret, etter initiativ fra Venstres Karin 
Virik. Landsdekkende media som bl.a. Aftenposten hadde flere oppslag om Linaaegården.

Men, etter brannen avfredet riksantikvaren bygningen, og den ble umiddelbart revet. Man kan kanskje si at 
dermed ble også brannstifterens ønske oppfylt. - I skrivende stund, drøye 5 år etter brannen, har eiendom-
men fått ny eier, og tomta er parkeringsplass. 


