
Spaden har vært bondens venn og nære ledsager så lenge 
bondeyrket har eksistert. Bonden Søren Hunskaar gravde 
grøfter nesten hele sitt liv. Han var en av de første i Sandar 
som startet med å drenere sine jorder, og det med håndmakt. 
Det sies at han brukte trespade de første årene som bonde i 
Sandar. Bildet viser Søren i sin lange dreneringsgrøft på Gok-
stadjordene. Her er han over 70 år. Bilde er tatt i 1930 –åra. 
 Tekst: harry rove
 Foto: Utlånt av Tor Bjørvik fra hans bok

Spaden

SeilSkipeT GoGSTadS Minde, denne bark er avbildet i 
«Norge på havet» bind 1,side 507, med teksten; «Gogstads 
Minde» Sandefjord. I 1842 ble den ført av kaptein Johan 
Grønn, reder O.N, Gogstad. Den målte 132 ½ kl. Dette var et av 
29 seil skip som Ole Nilsen den eldre og Ole Nilsen den yngre 
fra Gogstad gård, Sandeherred, disponerte, d.e fra 1769 til 
1854, d.y fra 1828 til 1912. Så det var en betydelig rederivirk-
somhet som foregikk ut fra Nedre Gogstad gård i disse 143 
årene.  Tekst og  foto: harry rove

Gogstad Minde

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

Familien hUnSkaar holdt Nedre Gok-
stad gård i hevd og god stand i alle de 110 år 
som familien bebodde gården fra 1907 til 
2017. Slik også de som eiet gården i alle de 
tidligere 190 årene gjorde. Da eksisterte det 
en harmoni mellom, bruk, slitasje og vedli-
kehold. Når vi nå ser på gården, ett år etter 
at den er overtatt av andre, ser vi bare for-
fall, der trær og have får vokse som den vil. 
Råten i veggene på det gamle framhuset, er 
vel heller ikke 300 år med kultur og storhet 
verdig. Hva med å ta vare på bondekultu-
ren, militærkulturen og kunstnerånden, 
som ligger i veggene på gården. Ja, kanskje 

kommunen skal forsøke å forsterke og vi-
dere utvikle all den kulturarv som det her er 
lagt til rette for. Forsiden av det militære do-
kument fra 1743 har jeg hentet ut ved besøk 
ved Statsarkivet i Trondheim, der jeg også 
fant et lignende dokument fra 1727. Tor 
Bjørvik takkes for utlån av bilder og bruk av 
tekst fra hans bok «Skippergårder i Sande-
fjord.»

 Tekst: harry rove 
 Foto før: Tor Bjørvik  
 Foto nå: harry rove 

Nedre Gokstad GårdFør oG nå

1800-tallet: Nedre Gokstad gård 1800 tallet. tegning: Øystein JØrgensen

Nedre Gokstad gård.
Enkefrue Kjellmann drev gården i 

1753, og det menes at boken «Døtrene 
Lindeman» av Synnøve Christensen, 
Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1956, er 
skrevet fra dette gårdsmiljø.

portrettmaleren
Jakob Lindgaard bodde på husmanns-
plassen Vollane, som tilhørte N. Gok-
stad og som han senere kjøpte. Han ble 
et betydelig portrett- og kirkeinteriør-
maler. 

Blant annet arbeider i 12 Vestfoldkir-
ker og 40 andre kirker kan tilskrives 
ham. Han malte også bilde av kaptein 

Jonas Christian von Rosenvold i 1763. 
Maleriet henger i Nasjonalmuseet. 

Han giftet seg inn i den velstående  
og innflytelsesrike Kjellmann-familien 
som bodde på Nedre Gokstad Gård. Han 
malte portrettet av Pernille Lindgaard 
ca. 1760, da hun var i 6 års alderen.  

Militærkaptein Jonas Christian von 
Rosenvold, han med gatenavnet sitt i 
Nybyen, Rosenvolds gate, bodde på N. 
Gokstad fra 1774 til 1792 og utøvde stor 
kulturhistorisk aktivitet, også han med 
kirkelige aktiviteter og utsmykninger.  
Han var kaptein for 2.den Akershus  
nasjonale regimentavdeling Ø. V. og S. 
Jarlsberg Jegere.

husmannsplasser
Nedre Gokstad Gård hadde til tider 
mange husmannsplasser lagt under 
hovedgården. Det ble mye bondekultur 
ut av alle disse, slik som plassene; Volla-
ne, Skaustua, Gogstadlia, Busk, Ødegår-
den, Hafallbrekka, Holmen, Kastet, 
Hestehagen.  Til sammen skal hus-
mannsplassene ha huset 17 familier.                                                                                

Skipsreder, finans- og bankmannen 
Ole Nielsen eide og drev en periode går-
den i en kombinasjon med bankvirk-
somhet i byen. 

Han bygget opp den store bebyggel-
sen øst på gården. Ole Nilsen d.e.  
disponerte over tid 14 seilskuter.                                                    

Nedre Gokstad Gård 
har gjennom 300 år, 

fra 1720 til 2017,  
vært en bærer av 
kulturhistorie i vår 
kommune, som et 
senter for militære, 
- for bank, - sjøfart 
og jordbrukskultur.

 
Harry rove
redaksjonen@sb.no

Vi kan starte det hele i 1720 da oberst 
von Hans Wilhelm Rømer kom til går-
den, og bygget denne opp fra en enkel 
bondestue til det nå eldste framhuset på 
gården, slik vi kjenner det i dag. Han 
kjøpte gården etter prestesønn og por-
trettkunstner, «contrafeyer» og gård-
bruker Anders Dop.

Rømer var sjef for «det 2. smaalenske 
nationale infanteriregiment» da han  
ankom Sandeherred kommune. 

Han var gift med Anna Elisabeth, født 
Riksgrevinde av Tampa, dansk gre-
veslekt og en dame med kulturhistoris-
ke røtter.                                                                                                       

kapteingården                                                                  
Det var trolig oberst Rømer som bygde 
Kapteinsgården, naboen til N. Gokstad 
gård. Det var beregnet på bruk som ad-
ministrasjonssenter og mønstring- og 
ekserserplass for 2.den Akershus nasjo-
nale regimentavdeling Ø. V. og S. Jarls-
berg Jegere.  

Her ligger gartneriet i dag. Graver man 
50 centimeter ned i jorden finner man 
rullesteinene til ekserserplassen i områ-
det, lik den vi ser foran de gamle militæ-
re bygg i Stavern. Grunnen til at Kap-
teinsgården ligger på tvers av veiene i 
området, skyldes nok at huset er orien-
tert med fronten mot «Mønsterplassen» 
som var datidens navn. Obersten flyttet 
til tjeneste i Danmark i 1745 og solgte 

Nedre Gokstad gårds kulturhistorie
lokalhistorie

portrett: Kaptein Jonas Christian von 
Rosenvold. Foto: nationalgalleriet

1743: Gammel front på rulleført dokument 
fra 1743. Foto: Harry rove

Sønnesønn med samme navn overtok  
gården og var bonde på gården, samtidig 
som han drev rederiet sammen med sin 2 år 
yngre onkel. 

Den kjente kaptein og skipsreder A.C. 
Gogstad på Freberg og Ole Nilsen d.y  
på N. Gokstad gård disponerte 15 skip i  
perioden.

innsamlede utstilling
Hunskaarfamilien, Søren, Leif, Steinar og 
Haavard, som hadde N. Gokstad gård i fire 
generasjoner fra 1907 til 2017, la til rette for 
mye av den innsamlede utstilling av  
jordbruksredskaper som var utstilt på  
Bymuseet på Pukkestad. Da kommunen la 

ned Bymuseet og Sjøfartsmuseet ble for-
valtningsansvaret for samlingene overført 
til Hvalfangstmuseet. Samlingene fra  
Bymuseet, Sjøfartsmuseet og Hvalfangst-
museet oppbevares i Vestfoldmuseenes 
museumssenter / magasiner på Hindervei-
en sammen med samlinger fra andre muse-
er i fylket. 

Det minker dessverre på kulturstorheten 
og kulturstoltheten på Nedre Gokstad Gård, 
der den nå ligger til forfall.
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