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Bakgrunn 

Tjølling historielag og frivillige er i dialog med eier av eiendommen om dokumentasjon, sikring og 

istandsetting av båtbyggeriet. 

Larvik kommune vil i den forbindelse bidra med dokumentasjon av båtbyggeriet før arbeidene starter. Det 

er særlig hvordan anlegget med buene, utearealer, innretninger og inventar tilpasset båtbyggingen som 

ønkses undersøkt. I tillegg vil konstruksjoner og detaljer også bli dokumentert. Frivillige har søkt å intervjue 

slektninger av tidligere båtbygger for innhenting av informasjon. Ytterligere samtaler med informanter kan 

bli aktuelt. Det vil også være aktuelt å se båtbyggeriet i sammenheng med andre mindre båtbyggerier langs 

kysten. 

 

Kort historikk 

Martin Ødegaarden skal ha startet å  bygge båter her på 1930-tallet. Han bygde båter fram til slutten av 

1960-tallet og han døde i 1979. Kommunens arkiv forteller at han også drev jorda på gården. Han bygde 

både prammer, seilsjekter/seilkogger og motorsjekter/motorkogger1. Mange av prammene gikk til folk som 

skulle bruke dem i Lågen. 

 

De to buene til båtbyggeriet ligger på Ødegården i tidligere Tjølling kommune. Kommunekart Larvik. 

                                                           
1 Benevnelsene på båtene/båttypene har endret seg over tid i området. I dag sier mange sjekter. 
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Flyfoto av samme område som over fra perioden 1959-79. De to buene ligger som i dag. Kilde: 1881.no 

 
Martin Ødegaarden Foto tilsendt kommunen fra Tron Wigeland Nilsen. 
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Øya Trebåtbyggeri på Framnes i Sandefjord bygde minst ei Ødegaardensjekte etter originalmaler på slutten 

av 1990-tallet forteller frivillige. Høsten 2005 starta Viksfjord Båtbyggeri opp på Revet med maler etter 

Ødegaarden, men i februar 2006 oppsto en kraftig brann og båtbyggeriet ble totalskadd. 5 uker senere 

starta firmaet opp igjen på Heggedal. Båtbyggeriet holdt på fram til i 2009. 

Beskrivelse 
Anlegget består av to buer og uteområder beliggende langs fjellet og med kortsiden mot sjøen. Den nordre 

bua nærmest sjøen står på stein, mens den vestre har støpt gunnmur. Husene er satt opp i 

trekonstruksjoner2 og kledd med panel. Takene er tekket med henholdsvis tegl og stålplater. Det er dører på 

langsidene i begge buene og vinduer. Bak buene ligger utstyr som ikke er registrert. Mot sjøen er det bygd 

opp et vern mot sjøen, som et «tømmerla», men bygd opp med skårne stokker bundet sammen med jern. 

Det er fylt opp med stein i bakkant av søndre del kun. 

 

 

Sett mot nord. 

                                                           
2 Undertegnete har ikke vært inne i buene ennå. 
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Søndre bu sett mot nord. 

 

Sett mot sørvest. 



 

Larvik kommune 6 
 

 

Langsidene mot fjellet, sett mot nord. 

Vurdering 
Larvik kommune arbeider med en Plan for kulturminner og stedskaping. Kunnskapsgrunnlaget for planen 

viser at kulturminner langs kysten har fått liten oppmerksomhet i de tidligere oversiktene som er utarbeidet 

om kulturminner i kommunen. Likevel er en noen bygninger langs kysten bevart. 

Det har vært drevet båtbygging flere steder i Tjølling, Larvik og Brunlanses. En del virksomheter bygde større 

fartøyer, mens andre bygde mindre båter slik det ble gjort i Ødegaarden båtbyggeri. En nærmere 

undersøkelse av denne historien vil kunne inngå i handlingsplanen som blir del av kulturminneplanen. 

Ødegaarden båtbyggeri er det eneste eller et av svært få båtbyggerier som er bevart i Larvik3. 

Ødegaarden båtbyggeri skal undersøkes nærmere. Allerede nå er det tydelig at anlegget har høy 

kulturhistorisk verdi som eksempel på et av de mindre båtbyggeriene som fantes i Larviksdistriktet. Maler 

og interiør er bevart og dette vil sammen med bygningsanlegget gi en fin inngang til historien. Etter forsiktig 

sikring av byggene vil anlegget bidra til at besøkende blir nysgjerrige på denne næringsveien langs kysten. 

Båtbyggeriet ligger i sammenheng med, men i utkanten av bebyggelsen for øvrig og gården. Båtbyggeriet 

ligger i nærheten av Seilerhytta, småbåthavn og båtoppdrag og inngår i et område som er i bruk. På den 

måten kan det opppleves av mange. 

Båbyggeriet vil bli prioritert i kommunens kulturminnearbeidet, i dialog med eier og frivillige. 

                                                           
3 Vi ønkser å undersøke dette nærmere, men det er det eneste kjente pt. 


