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HOPPERN 4
Kolstadhagen / Overrettsakfører Emil Jakobsens eiendom på Hoppern.

Side 1

Lok. nr. 1045226 Kolstadhagen forts:

For en tid tilbake fikk jeg overta noen gamle papirer vedrørende Kolstadhagen på Jeløy. Denne
hagen var ukjent for alle jeg spurte, men av disse papirene forsto jeg at det var den tomten vi
kaller ‘Overrettsakfører Emil Jakobsens eiendom på Hoppern’.
Det fremgår av dokumentene at enkefru Karen Kolstad solgte eiendommen til
overrettsakfører Fliflet i 1899. Hun forbeholdt seg retten til å høste all frukt og bær dette året.
Papirene er stort sett kontrakter som omhandler murhuset som skal bygges i denne hagen.
”Undertegnede Axel Olsen forplikter sig for Hr. Overrettsakfører Fliflet i hans
tomt Kolstadhaven paa Hoppern at udføre Graving og Graastensmuring paa den af ham oppførende
Murbygning.”
”Undertegnede Johan Hansen forplikter sig til for overrettsakfører Fliflet at transportere fra Moss
Kanals brygge til og inn i Kolstadhaven paa anvist sted 83000 mursten efter en pris av Kr.1.75 pr.
tusen.”
Teglsteinene kommer fra Fredrikstad Teglverk, med frakteskipet ”Hjalmar” og frakten koster
kr.3.00 pr. tusen. Jeg har tidligere fått opplyst og skrevet at teglsteinene som dette huset er bygd
av, er laget på Charlottenborg teglverk ved Gullholmsundet, men det stemmer altså ikke.
I Overrettsakfører Emil Jacobsen tid var det en høy hekk langs Tronvikveien, og et plankegjerde
mot naboen i Tronvikveien. Eiendommen virket godt skjermet. Jacobsen bodde i dette huset helt
frem til først på 1960-tallet. Han hadde i mange år en husholderske, og en leieboer i 2.etasje.
Etter Jacobsens død ble eiendommen solgt til Erling og Just Næss. De hadde startet produksjon av
plastartikler i mai i 1959 i leide lokaler på Værlebryggen. Lokalene ble etter hvert for små, så da de
i 1961 fikk tilbud om å kjøpe Tronvikveien 28 (Hoppern 4), gjorde de det. Her bygget de ut huset
med en sidebygning, hvor de hadde produksjon av støpsler for radio og TV. Fabrikkens navn
var Premoplast A/S.
I hovedhuset ble det senere en møbelforetning, ‘Interiør Classic’, og den ble avløst
av utstyrforretningen ‘Bo pluss’.
Den store hagen ble oppdelt i tomter, og huset er bygd om til flere leiligheter. Det er vel lite trolig
at det er noen planter eller trær tilbake fra Kolstads tid, og om det så skulle være så er det ingen
som vet noe om lærer Kolstad som elsket hagen sin.

Tekst v/Karin Behn Skjævestad
10/2-2018

Side 2

Lok. nr. 1045226 Kolstadhagen forts:
Tilhørende enkeltminner (0):
Litteratur

Folketelling for Jeløy 1900
Moss Kommunes arkiv
Gamle kontrakter.

Side 3

