
Barkemølla sto på 
Fløya i Preståsen (Odde-
skog/Ragnilie Bru) på be-
gynnelsen av 1800 tallet. 
Den ble drevet av garver Z. 
Zachrisen, senere av gar-
ver O.A. Steen, som hadde 
sitt garveri på Steentorget 
(Chr. Hvidts plass). Hit 
opp kom barksamlere 
med sine strisekker med 
bark, som inneholdt mye 
garvestoff, spesielt var eik 
å foretrekke, men bjørk 
kunne også brukes. Barken ble malt og båret ned til skinngar-
veriet på Steentorget til bruk i garveprosessen. Jeg var oppe 
på Preståsen en dag i desember 2016, for å ta bilde av selve 
fundament gropen i fjellet, der reisverket til møllen gang sto. 
Hva møter meg der; «Der lå selve mølleren nede i gropen». 
 tekst og bilde: Harry rove

Møllemannen

Hun Ble bygget i Dumbarton, Skotland i 1876, og fikk navnet 
Countess of Rothea,«Grevinnen av Rothe», en kommune i 
Skottland. Bygget for James Allison Sons, Dundee, UK og 
solgt i 1896 til Barkskipet Fram A/S, pris kr. 55.000. Omdøpt 
til FRAM av skipets eiere A.J. Freberg, Hjertnes i Sandefjord. 
I følge Det Norske Veritas skipsliste, var Hans Marinius An-
dersen skipets kaptein fra 1900 til 1905. Skipets målte 184.4 x 
31.0 x 18,6 fot, og 1262 t. dw. Hun lastet ofte guano (gammel 
fuglemøkk) ved Malden Island i Sørstillehavet. Den ble brukt 
i jordbruket før kunstgjødselens tid. Skipet fant sin grav på 
denne øya, da hun ble skyllet på land under en orkan i januar 
1915. Mannskapet ble reddet og bodde sammen med de «inn-
fødte» Kanaky`s i 4 måneder, før de ble hentet av søsterski-
pet «Aktiv» som kom for å undersøke hva som hadde skjedd. 
Men da hadde min oldefar, kapt. Andersen for lengst gått i 
land. Foto: norsk sjøfartsmuseum/tekst: Harry rove

Seilskipet Fram

saker og ting som  
setter  minnene i sving

1945: Preståsen 17. mai 1945. alle Foto: SandeFjord lokalhiStoriSke SenterS bildebaSe på biblioteket

Prost M.B. Landstad hadde for øvrig 
mange av sine turer opp i Preståsen, 
hvor han diktet flere av sine salmer. Det 
var mange kjente personer som besøkte 
Preståsen. 

I 1884 kom den kjente kunstmaleren 
Hans Gude hit opp, i forbindelse med ett 
besøk ved Badet. Han malte motiver fra 
indre havn, slik han selv beskriver det; 
«han fant der oppe på Bjerget et uimot-
ståelig motiv», nemlig havnen. Han skri-
ver også at et plutselig anfall av lumbago 
der oppe på Bjerget, som gjorde at han 
måtte krype på alle fire ned til Kurbadet 
igjen. Det tok en time, og han lot både 
maleriet, penslene og alt annet ligge 
igjen der oppe. 

Preståsen ble i år 1855 benevnt som 
«alte Muhlenberg, (Gamle Mølleberg)». 
Dette har sin bakgrunn i barkmøllen 
oppe på Fløyen. Garver Otto Anton Ste-
en var den siste driver av mølla. 

Brydedammen ble kjøpt av Johan 
Maurits Bryde i 1884, fra Mikkelsen, 
Øvre Gokstad gård. Bryde brukte sven-
ske dagarbeidere, noen av «Bohus sven-

skene» til å grave ut og steinsette dam-
men. Den inneholdt i sin tid 14.725 ku-
bikk liter vann. Dammen ble etablert til 
isskjæring, med isrenne ned til Grønli-
verven, og den ble brukt til eksport av is 
i de årene da denne industrien var lønn-
som. 

Thor Dahl kjøpte i 1895 dammen for 
kr. 1000, men den ble liggende uten 
bruk til ca 1920. Da kjøpte kommunen 
dammen for kr. 4500, som reservevann 
anlegg til brannslukking.

1900-tallet
Sandefjord og Omegnens Træbeblan-
tingsselskap ble stiftet i 1876 av lens-
mann Ferry. I 1902 var oppsparte pen-
ger, levert av brennevinsutsalget og 
sparebanken i byen, kommet opp i kr. 
1000, som ble tilbudt til Sandefjord by-
styre til innkjøp av Preståsens sydlige 
del. Det var 73 mål, som besto av myr, 
fjellknauser, og litt skog, restene som 
var igjen av Oddeskogen rundt dam-
men. Bystyret godtok tilbudet, og tre-
plantingsselskapet påtok seg arbeidet 

med drenering av myr og planting av 
trær, samt opparbeidelse av veier og sit-
tebenker. Den restaurerte vindhanen på 
Fløyen, har derfor årstallet 1902 og er 
sannsynligvis et resultat av selskapets 
arbeide.

I 1914 ble folkeparken, Prestaasparken 
innviet. Fra nordre del av Bjerggata var 
det bygget en vei i 1913 til Korpås, som er 
utsiktspunktet i område der flaggstan-
gen står. 

Korpås ble og er et yndet besøkspunkt 
i åsen etter dette. Navnet har denne de-
len av parken fra navnet korpe (en rav-
nefugl) som hekket her. Nederst i bak-
ken står det fortsatt en stein med på-
skriften: Automobilkjøring forbudt. 

Grosserer Thor Dahl bekostet en mu-
sikk- og serveringspaviljong i to etasjer. 
Den sto ferdig til innvielsen søndag 19 
juni 1914. Paviljongen brant to ganger, 
men ble bygget opp igjen. Den siste som 
ble bygget opp kom i 1925, men da bare 
som serveringssted. 

Den står der fremdeles, nå som SFO 
for Byskolen. Laurits L. Bryn beskriver i 

Prestens ås som omfatter 
Preståsen og Presthagen, 
er omtalt i et kart fra 1801 
og da under navnet Odde-
skog. Området strakte seg 
fra Oddefjell ved havnen, 
til Ragnhild Bru ved Øvre 
Gokstad gård. Ut fra dette 
kan man jo regne med at 
Oddeskognavnet har blitt 
brukt langt tilbake i tiden. 

Harry rove
redaksjonen@sb.no

Helt før 1300 tallet, da Sandar 
fikk sin kirke av sten, og pre-
sten fikk tildelt jord og skog 
av kongen.

Sandefjorden ble omtalt allerede i 
1201, i Sverres Saga, kap. 169, den gang 
Birkebeinerne jaget Baglerne med sine 
skip inn nordenden av Yxnøy eller  
Øxenøen som det også beskrived og  
inn i Sandefjorden. Inn til den nordre 
enden av fjorden, antakelig til Oddeskog 
område.

1700-1800-tallet
På 1700 og 1800 tallet ble Oddeskog sett 
på som en allmenning for beboerne som 
hadde sine hus rundt dette skogsområ-
det. I alle år etter at Sandar fikk sin egen 
kirke og tilhørende prestebolig, fortsat-
te almuen å forsyne seg av Oddeskogen 
helt til 1859, tilsettingsåret for sogne-
prest og salmedikter Magnus Brostrup 
Landstad. 

Da kom det en reaksjon fra presten på 
at mesteparten av Oddeskogen, eller 
Preståsen og Presthagen som nå må ha 
blitt navnet, var hugget ned. Prost Land-
stad satte da opp sine omtalte varsels-
plakater:

«Advarsel, foranlediget av den erfaring 
jeg allerede har gjort, må jeg herved på 
det alvorligste forby enhver uvedkom-
mende å ta brensel eller bar i prestegår-
dens skog, eller på noen måte beskadige 
de trær eller busker som ennå finnes her». 
Sandeherreds Prestegård den 25 oktober 
1859.»

Det var visst ikke en allmenning alli-
kevel.

Den 24.mars 1878 kunne man lese i 
Sandefjords Tidende, «at det i Prestegår-
dens skog nærmest Grønli er felt 60 større 
og mindre trær, og at presten utlover  
dusør til den som kan gi opplysninger om 
tyvene». Det ble nok ikke noe særlig 
mindre omfang av at gutter og strandsit-
tere i Kleggelia (Grønli) var oppe i sko-
gen til presten og hogg ned store eike-
trær til skipstømmer. Trær som de solg-
te til skipsbyggeriene i fjorden. 

Man skulle jo ha noen daler og skilling 
å «ture med». Det var over en periode 
mer enn 12 skipsbyggerier innenfor 
«Tranga» i Sandefjord.

500 år i Preståsen

advarSel: Prost Landstads advarsel om hogst i Oddeskogen 

1880: Preståsen med restene av Oddeskogen ca 1880.

lokalhistorie

1926 Preståsen slik; «En St. Hansaften i Pre-
staasparken vil være et minne for livet. Hele 
hvalfangerflåten ligger da på havnen og gir et 
imponerende inntrykk. På fjorden tøffer mot-
orbåtene frem og tilbake, seilerne siger sakte 
fram over speilblank fjord. Bålene blusser 
opp på høydene utover fjorden, med flammer 
høyt opp i den asurblå dis. Aldri så du Sande-
fjordsfjorden så vakker.» 

Preståsrennet ble arrangert første gang i 
1939 og siste gang i 1969. Det var et kombi-
nasjonsrenn med langrenn og skyting. 

Preståsen var målet for barnetoget 17. mai 
i mange år, ja parken var vel til tider selve 
symbolet på 17. mai for mange. Dette var 
også tilfelle 17. mai 1945, med vaiende frie 
norske flagg, mot de grønne blader på trær-
ne i parken.

2000-tallet
Når vi så går inn i det nest tusenår, har  
Preståsen fått en ny giv. Parken har blitt et 
yndet trening-, mosjons- og terapiområde 
for befolkningen. Det er forsøkt med teater 
virksomhet her. Nye trapper opp til parken 
er bygget. Gamle fontener er restaurert og 

kommet på plass. Preståsen rustes opp for 
nye generasjoner og nye bruksområder i 
den grønne lunge for byen.

Informasjon er bl.a. hentet fra; 
Kulturminner Sandar Historielag. 

Info om austin a30
I Sandefjords Blad 18. mars på siden med  
lokalhistorie er det bilde av en Austin A30. 
Føreren er min farfar Rolf Horntvedt og 
kartleseren er min far Harald Horntvedt. 

De var med i mange NAF løp og seinere 
kan jeg huske min far var med som fører av 
egen bil. Om det var med familiens første 
bil, en Opel Rekord, som ble hentet i Tysk-
land i 1961, eller en av de seinere bilene i vår 
famile, kan jeg ikke huske. Men som 6-åring 
husker jeg at det var stor stas at vi som en av 
de første familiene i gata, fikk egen bil. 

Austinen var i familiens eie lenge etter 
min farfar sluttet å kjøre bil.  

 Elin Horntvedt

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
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