Borre Historielag
Holmestrand museum sto på historielagets
program torsdag 21. mars. Museet blir driftet
privat av Holmestrand Museumsforening – med
leilighetsvise tilskudd fra Fylket og fra legater -og
har sine lokaler i Holstgården , en fin 1700-talls
bygning som ble reist av en tilflyttet danske,
Fredrik Christensen Holst. Han gjorde seg sterkt
gjeldende som skipper og handelsmann i en tid da
næringslivet sto seg godt i byen under fjellet.
Fra midt på 1800-tallet holdt «Tordenskioldske skole» til her med undervisning for
borgerskapets gutter. ( Jenter fikk først adgang til middelskolen i 1878). Denne skolen som
eksisterte helt til nedleggelse i 1971, ble opprettet i 1822 etter et legat fra Johan Henrik
Tordenskiold. Navnet kom inn via en nevø av sjøhelten ,Johan Chr. Wessel Som marineoffiser
hadde han påkalt kongens «bevågne» oppmerksomhet og ble tildelt adelskap med rett til å føre
Tordenskiolds våpenskjold for seg og etterkommere.
Foreningens styreleder, Tom Amundsen, og hans to assistenter guidet oss gjennom de mange
rom i Holstgården . De skiftende dugnadsgjengene har gjennom årene greid å skaffe til veie et
utrolig stort antall gjenstander fra eldre og nyere tid siden oppstarten i 1937. Samlet gir
utstillingen et utmerket og anskuelig inntrykk av byens historie fra seilskutetiden hvor
nederlenderne alt fra midt på 1500-tallet kunne ankre opp i en naturlig havn og kjøpe tømmer
direkte fra bøndene og til begynnelsen av 1700-tallet da f.eks. en Tordenskiold kunne anløpe
ladestedet for å få overhalt sine orlogsskip. En ødeleggende bybrann i 1884 er dokumentert, og
linjen føres frem til industribygging i etterkrigstiden med hermetikk (Peter Pan) og aluminium
som merkevarer.
Kurbadet skriver seg fra o. 1840 og ble et populært tilbud til ‘kondisjonerte’ Christianiaborgere
.Før den tid så man gjerne ikke betydningen av en god hygiene og unngikk helst såpe og vann;
sjenerende lukt ble dempet ved flittig bruk av pudder og parfyme. Nå ble det mote å nyte varme
og kalde sjøbad; det ble anlagt forfriskende stier opp i Holmestrandsfjellet, og fra utsiktspunkter
kunne de spaserende turister beundre sjøutsikten. Deretter kunne man trekke seg tilbake og
nyte en velsmakende middag på’ Societeten’, gjerne etterfulgt av en god sigar og café avec for
herrene mens damene holdt til i tilstøtende rom og lot drøsen gå om moter og sunn
barneoppdragelse, noe som ellers gjerne ble besørget av medbrakte barnepiker. Ja, det var
tider, det! (ref. anm.)
Neste møte: 9. april. Foredrag på Bruserød om bombingen av Horten Verft. Jan Ingar Hansen.
Ref. ak

