
En privat gave som an-
nerkjennelse av Knaps sto-
re innsats som styrefor-
mann og daglig leder av by-
ens museer gjennom man-
ge år. Han etterlater seg et 
utall av artikler om lokal-
historie, en rekke muse-
umsårbøker, kunst og lege-
vitenskap. Bysten ble først 
montert på Sjøfartsmuseet 
i 1976, senere flyttet til Puk-
kestad Gård. Utførende kunstner Alf Bjorhusdal.  Tok medi-
sinsk embetseksamen 1930. Praktiserte i Sandefjord fra 1933 
og fra 1945 som spesialist i dermato-venereologi, lege på 
hvalfangst, skolelege, stadslege og bedriftslege. Tildelt  
Sandefjord Bys Kulturpris i 1971, som han ga / overførte til 
«Hvalfangerforeningens fond for Sandefjord Bymuseum».  
 tekst og foto: Svein Olav Løberg

Johan Rasmus Knap

ByStE av JahrE ble avslørt på Pukkestad Gård 8.7.1957 av 
ordfører Frithjof Bøe. Det falt mange godord om disse vakre, 
ærverdige bygningene og om de interessante samlingene 
som det inneholder. Utførende kunstner var Nic. Schiøll. Det 
var en vakker og verdig måte som Sandefjord kommune 
valgte å hedre en av sine store sønner. Jahre gjorde mye for å 
gjøre hjembyen Sandefjord til en moderne by med viktige 
fellesgoder og institusjoner. Han stod bl.a. bak reisingen av 
det store Park Hotel, et bymuseum, nytt rådhus med biblio-
tek og kombinert kino-, teater- og konsertlokale, nytt krema-
torium osv.  tekst og foto: Svein Olav Løberg

Anders Jahre

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

tunEt på Pukkestad antagelig 1912-13. I 
giggen sitter eierne Nils og Ella Tholfsen. 
Melkevogna tilhørte gården og redaktør og 
stortingsmann Nils Hønsvald var i en perio-
de melkegutt på gården. Det kan være han 
som sitter på vogna. Telefonnummeret 226 
kan leses på vogna. Som man ser er ikke noe 
forandret på bygningen utvendig. Bygnin-
gen ble fredet i 1920-årene. Den staselige 
inngangsdøren med initialene til byggher-
ren og hans frue; Andreas Schelven og Jo-
hanne Bugge. Den samme trappesteinen 
ligger fortsatt foran døra. Nåbilde er fra 
Åpen Dag i 2012, 100 år senere, med gårds-

tunet i strålende sol og mye mennesker som 
foregår i regi av Pukkestadgruppen første 
helgen i juni. Årets dag er på dagen 60 år  
siden gaven ble overrakt Sandefjord kom-
mune av Anders Jahre, og SLS har utstilt de-
ler av Sandar Bygdesamling i sine lokaler. 
Pukkestadgruppen består av Sandefjord 
Husflidslag, Sandefjord Lokalhistoriske 
Senter, Nanbudo-klubben, Sandefjord Jeger 
og fiskeforening og Møteplassen, et sted for 
yngre demente i Sandefjord. 

 Førbilde og tekst fra Kulturminner 1985 
 nåbilde og tekst: Svein Olav Løberg

PukkestadFør Og nå

Kronprins olav: Den 29.7.1956 holdt Sandefjord kommune lunsj for HKH Kronprins Olav og en del skandinaviske offiserer på 
Bymuseet i anledning det interskandinaviske sjøkadettstevne.

Sandefjord kommune til bruk som  
Bymuseum. 

gjenskape miljøet
I 1972 ble den gamle låvebygningen, 
som var i dårlig forfatning, revet. Takket 
være midler fra Anders Jahres Humani-
tære Stiftelse (AJHS) ble det reist en til-
nærmet rekonstruksjon av denne låve-
bygningen hva eksteriøret angår. Hen-
sikten var ikke bare å skaffe museet mer 
plass, men også å gjenskape tunet og 
miljøet på Pukkestad. 

20. juni 1984 ble den nye låvebygnin-
gen på Bymuseet innviet med stor festi-
vitas, med bl.a. kulturminister Lars Roar 

Langslet som foretok den formelle åp-
ningen av nybygget. Samtidig åpnet 
Sandar Bygdesamling, som var innsam-
let og gitt til museet av bøndene i Sandar 
og Sandefjord. Ansvaret for innsamlin-
gen var Leif Hunskaar og Leif Lønne.

På nordsiden av låvebygningen er det 
innpasset en parkeringsplass for besø-
kende og ble innrammet av en gråsteins-
mur med rosehekk. Også de tre gamle 
bygningene på Pukkestad ble ettersett 
og pusset opp utvendig i forståelse med 
Riksantikvaren og bekostet av AJHS. 

Planen bymuseets styre hadde, var å 
kombinere museet med representa-
sjonslokale for Sandefjord kommune. 

Det var også avtale om formidling og 
bruk mellom museet og grunnskolen i 
Sandefjord. 

Bymuseet stenges
Ca år 2000 ble Bymuseet stengt pga. 
lave besøkstall og store utgifter til drift 
av museet.

I vedtak 26. oktober 2006 i bystyret 
ble det åpnet for at Pukkestad gård og 
Prinsensgate 18 og 20 kan selges for å 
skaffe kapital til utbygging av Hval-
fangstmuseet. Vedtaket om Pukkestad 
gård ble siden revidert og planen ble: 

Å overdra anlegget til en stiftelse  
etablert av frivillige lag for foreninger 

Den offisielle åpningen  
var 4. juni 1956. Ved over-
rekkelsen av gaven fra 
Anders Jahre til Sandefjord 
kommune v/ordfører 
Frithjof Bøe, uttalte Jahre 
bl.a.: «Jeg gjør dette i  
forvissningen om at  
Sandefjord kommune 
alltid vil komme til å verne 
på den rette måte om 
Pukkestad, om museet  
og de kulturskatter som 
museet nå rommer og 
kommer til å romme i 
fremtiden.»

Svein Olav løberg, leder SlS
redaksjonen@sb.no

E iendommen er av de eldste og 
best dokumenterte i Sandefjord 
by. Hovedbygningen ble fredet i 
1920-årene. Sandefjord Lokal-

historiske Senter (SLS) vil ære de herrer 
som for 60 år siden etablerte Bymuseet 
på Pukkestad Gård. 

Eiendommen ble kjøpt av Anders Jah-
re i 1950, etter råd fra Johan Knap, som 
mente at gården, som da var til salgs, eg-
net seg ypperlig som bymuseum. Knap 
hadde vært museumsbestyrer for By-
museet i Museumsgata siden 1946, som 
hadde lidt under plassmangel siden før 
krigen.

Den eldre historien er godt dokumen-
tert av Einar Wexelsen og senere Roar 
Tollnes i Kulturminner fra 1985 og våren 
2008. 

Enken etter Nils Tholfsen fikk bo  
på eiendommen fram til 1953. Da begyn-
te den omfattende restaureringen av 
framhuset og de to fløybygningene.  
Alt som da ble gjort, var i forståelse  
med Riksantikvaren, da målet var å  
føre bygningenes utseende tilbake  
til byggeåret 1798. Da dette var gjort,  
ble Pukkestad Gård skjenket til  

Bymuseet på Pukkestad Gård
lokalhistorie

50-årene: Pukkestad gård fra en uvant vinkel med epletrærne i full blomst.

ny låve: Et nyere bilde fra Pukkestad, trolig fra åpningen av den nye låven i 1984 og Sandar 
Bygdesamling, fv. Fotograf Jørgensen, G.S. Kjeldberg, Konrad Vataker og donator Leif Hunskaar.

som kan stå for videre drift av stedet.  
Begge museene har vært stengt for  
publikum i flere år pga lave besøkstall.  
Hovedhuset på Pukkestad gård skal oppgra-
deres. Samlingene som tilhører de to muse-
ene følger ikke med i en evt. overdragelse av 
eiendommene.

De første sonderinger ble gjort etter et 
møte i 2008 blant historieinteresserte på 
Øvre Myhra. Etter et møte 16.4.2009 ble det 
besluttet å starte opp. 12.7.2010 ble Sande-
fjord Lokalhistoriske Senter (SLS) ble stiftet. 
Man håpet lenge å ta i bruk hele anlegget til 
sin planlagte virksomhet. Man fikk ikke de 
arealene de ønsket, men har en leiekontrakt 
med kommunen om bruk av den vestre  

sidebygningen.
Man startet opp med små midler, men 

pga stor lokal interesse for ulike treff, avtale 
med Sandefjords Blad om skanning av  
bilder og Lørdagssider i SB, er SLS en  
forening med god økonomi, og driften av 
Senteret er meget populær, med sine åpne 
tirsdagsmøter.

Einar Wexelsen uttrykker våre tanker når 
han til slutt i Kulturminner sier:

«Som bymuseum er Pukkestadanlegget 
sikret en fremtid, men gården rommer ikke 
bare historie fordi den huser et museum - 
den er også et stykke kulturhistorie i seg 
selv.»

har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor, 
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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