
JARLSØ GJENNOM TIDENE 

LITEN ØY – MEKTIGE HISTORIER



NORSK VÅPENSTILLSTAND 
OG DEN BLODRØDE STEIN
1400: Sankt Hansaften 1436 sluttet en rekke 
 riksråder og adelsmenn her våpenstillstand med 
opprørshøvdingen Amund Sigurssøn Bolt. I 1482 
holdt rikets fornemste menn flere  samlinger 
på Jarlsø, og tilskrev herfra blant  annet Det 
 Svenske Raad. 

I det påfølgende år druknet ridder Jon Smør 
(nylig riksforstander) og herr Einar Fluga her, 
 under et Riksmøte. Ulykken omtales i Jens 
Nilssøms visitasbøker, hvor en bonde fortalte 
biskopen «at Herr Einar fløt i land på Jersøen, 
og den steinen han døde på er rød som blod».  
 Steinen eksisterer fortsatt, men ligger nå  under 
vann nord for Jarlsø etter at hvalkokeriet 
 «Skytteren» i forrige århundre brukte den som 
fortøyningsfeste  under en storm. Både stein og 
kokeri ble dratt til sjøs. 

MARKEDSBODER, MJØD OG SVETTE TRESKO
1500: Ved Jersø ble det i mars 1532 utkjempet 
et slag mellom fem av de skip Kristian II var 
 kommet fra Holland med, og Fredrik IIs allierte 
Lübeckerne. 

Slaget endte med en overlegen seier for 
 sistnevnte. Året etter berammet erkebiskop 
Olav møte i Bud i Romsdag, og da skrev Eske 
Bilde brev til erkebiskop Olav og foreslo at «Det 
 Nordenfjeldske Råd heller burde, etter  gammel 
sedvane, give seg til Jersøen og der med  menige 
Norges Råd forsamlede rådslå, handle og 
beslutte rigets ærinde». 

«Når man tenker på», skriver professor L. Daae 
i 1886, «hvor mannsterke våre høvdinger og 
 biskoper var i middelalderen, og hvor mange 
mennesker som søkte til rådets samlinger for å 
få saker prøvd for retten etc., må det ha vært 
meget folksomt på øya når Riksrådet forhandlet 
her. Ikke usannsynlig har det vært oppført boder 
etc. ved disse anledninger». Med  Riksrådets 
 opphør i 1537 blir Jarlsø en alminnelig uthavn 
for Tønsberg by. 

FRA VIKINGBLOT OG RIKSRÅD, VIA ARME RIDDERE 
OG BARSKE SØSTRE, TIL OSLOFJORDENS 

NYE BOLIGPERLE

BELIGGENHETEN
Jarlsøs sentrale beliggenhet og gode  havne - 
forhold har gitt øya en rik og dramatisk  historie. 
Jarlsø var gjennom hele middelalderen en 
 livlig trafikkert havn. I tillegg var Jarlsø lenge et 
politisk og religiøst hovedsete, og åstedet for en 
rekke sentrale begivenheter i Norges historie. 

KJÆRT BARN HAR MANGE NAVN
Navnet har hatt flere former gjennom tidene.  
Jarlsøy er det opprinnelige navnet på øya, og 
kommer av Jarl – Jarlens øy. På 1400-tallet ble 
formene Jarssøy og Jerssøn brukt, i 1524  kjenner 
vi formen Jersøen, i 1651 Jertzøenn og senere 
Giersø og Jersøy.

HUSK Å DUKKE, HERR KONGE!
7-800: Den eldste dokumenterte historien vi 
 kjenner til fra Jarlsø er fra Ynglingesagaen, 
om Kong Øistein Halfdansson, som sies å ha 
 omkommet ved Jarlsø rundt år 770 da bommen 
på et forbipasserende skip slo han overbord. 
Dette er det første dramaet vi kjenner fra Jarlsø, 
men langt fra det siste!

RIKSRÅD OG EIM AV GJENSTRIDIG MYR
1200-1300: I Kong Haakon Haakonssons tid 
(1217-1263) nevnes Jarlsø ofte. 

Her møttes Kong Haakons og Skule Jarls flåter, 
da de i 1221 skulle seile sammen til  Bergen. 

Her lå også Kong Haakon i 1226, da det kom bud 
til han om at Ribb-ungene hadde  kommet over 
Mjøsa og drept sysselmannen hans på Helgøya. 
I 1240 la Knut Jarl til ved Jarlsø, og sluttet seg 
her til Haakon Haakonsons flåte, før de dro til 
Oslo hvor Skule Jarl og  Varbelgerne ble slått. 
Kong Haakon lot en kanal graves inn til Tønsberg, 
men da denne ikke ble vedlikeholdt og grodde 
 igjen,  fortsatte Jarlsø å tjene som uthavn for 
 Tønsberg. 

Det Norske Riksråd holdt i denne perioden 
 jevnlig råd på øya, og Riksrådet anså tydeligvis 
Jarlsø som et bekvemt møtested for rådets 
 nordenfjeldske og søndenfjeldske medlemmer. 
En rekke kongebrev og riksrådsbrev ble utstedt 
på Jarlsø.
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INDUSTRIBLOMSTRING 
OG MASSIV FABRIKKBYGGING
1900-2004: Den siste gjenlevende av frøknene 
Hansen solgte i 1907 eiendommen til Carl 
 Midtlie. Han solgte igjen eiendommen videre 
til Chr. H. Christophersen på Husvik. Med 
sistnevnte kom industrien til Jarlsø, og i 1915 
startet Jarlsø Verft sin virksomhet. Verftet 
 bygget dampskip,  lastebåter på opptil 2500 
tonn, hvalbåter og hvalfangerutstyr. Den første 
 broforbindelsen fra Jarlsø til fastlandet ble tatt 
i bruk i 1916, og var en gangbru i tre som kunne 
åpnes fra  Husviksiden for rutebåter og lignende. 
I 1925 flyttet  Tønsberg Harpunfabrik A/S hit, fra 
 Revodden, og skiftet navn til Jarlsø Fabrikker 
AS. I 1952-53 ble  verkstedlokalene til tidligere 
Jarlsø Verft AS tatt i bruk til et nytt,  moderne 
 jernstøperi til  produksjon av  stålmaster og 
 varmforzinking. Mellom 1954 og -80 ble det 
 bygget flere  fabrikkbygninger på øya. 

I 1958 ble trebrua erstattet med en betongbru 
som tålte tung last. Kaien på øyas nordside ble 
bygget i 1961. På 60- tallet jobbet på det meste 
rundt 600  personer her. Reime og Unitor er to av 
selskapene som har drevet  industrivirksomhet 
her i nyere tid.  Norsk Vekst kjøpte i 1988 Pelagos-

eide Kaldnes/Jarlsø. Tore W. Solum kjøpte Jarlsø 
av Norsk Vekst i april 1995. I 2004 ble Jarlsø tatt 
inn i kommuneplanen som areal bestemt for 
boliger og lett næringsvirksomhet. 

EN PERLE I OSLOFJORDEN
2006 - i dag: Den siste industrivirksomheten 
ble avviklet i 2006. Jarlsø var da bebygd med 
43.000 kvm lager- og produksjonshaller og 
 kontorbygg. I dag er de fleste industribyggene 
revet, men noen haller er bevart og renovert til 
lettere næringsvirksomhet. Skogen, med intakte 
 bunkerser, er  vernet. 

Øya er igjen åpnet for allmennheten. 
 Boligene her er moderne, med fokus på høy 
kvalitet.  Leilighetene har flott utsikt over 
Tønsbergs innseiling og Oslofjorden, i ulike 
 retninger.  Akkurat som de gamle vikingene og 
 Riksrådsmedlemmene setter mange, også i vår 
tid, pris på Jarlsøs unike beliggenhet. 

Vi tror at dette nye kapittelet i Jarlsøs historie 
vil sikre at øya fortsatt får skinne, som den Oslo-
fjordperlen den er, og har vært. 

Kilde: Gjert Bjerløv.

 
1) På det meste arbeidet rundt 600 personer i de store 
 industrihallene på Jarlsø.

2) Brovokter Ole Ellefsen styrte, åpnet og lukket den gamle 
trebroa til Jarlsø på begynnelsen av forrige århundre.

3) I seilskutetiden kunne det ligge opptil 50 stolte skuter  
på vannet utenfor Jarlsø.

4) «Jarlsø rundt» Sommerens store lokale begivenhet i 
 mellomkrigstiden var Jarlsø rundt, en konkurranse der 
det gjaldt å bruke kortest mulig tid på en svømmetur 
rundt øya. Et lokalt talent, Torleif “Langen” Hansen, skapte 
et år furore da han åpenbarte en minimal svømmedrakt. 
På denne tiden var det romslige drakter, med ben, som var 
”Comme il faut”. Det sies at noen av de eldre kvinnelige 
tilskuerne dånte - med et øye åpent.

BARSKE HVALFANGERE 
OG SELVHJULPNE JOMFRUER
1600-1900: I 1620 skriver kongen til  lensherren 
at han skal la skipper Lollich «faa laste ind 
bygnings tømmer udi Jersøen for kongen». Det 
var vanlig praksis at kongens skuter benyttet 
Jersøen som lasteplass. Fra 1664, og  muligens 
også tidligere, var Jarlsø gjestgiversted. På 
denne tiden ble det også etablert steinbrudd 
her.  Statholder U.F. Gyldenløve eide Sem 
 hovedgård og  grevskapet fra 1679-83, og det sies 
at det «stolte og  velklingende navn Jarlsø» gav 
opphav til navnet Jarlsberg. Også den britiske 
øya Jersey sier å være oppkalt etter Jarlsø. 

Arbeidet med å åpne kanalen inn til  Tønsberg ble 
gjenopptatt i 1835, og i 1896 ble kanalen  åpnet for 
skipstrafikk. Man kjenner navnene på  endel av dem 
som bodde her på denne tiden, som Hans Nilssøn 
(1664-86) og Nils Hansen (1827-73), som drev 
 rederivirksomhet og  disponerte  «Erstatningen», 
«Xari Maas», «Nancy» og  «Pocohontas». Etter 
hans død bodde hans ugifte døtre på Jarlsø i 
mange år. Her drev de gårdsdrift til eget bruk. 
På denne tiden ble øyas  østside tatt i bruk som 
opplagsplass for hvalflåten. Om dette hadde 
noe med søstrenes tiltrekningskraft å gjøre, 
vites ikke. I bassenget som begrenses av Tangen, 
Husøy og Jarlsø var det i seilskutetiden (cirka 
1850-1910) et yrende liv, og opptil 50 skuter kunne 
ligge inne her samtidig – garantert et stolt syn. 
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www.jarlsø.no
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Akkurat som de gamle vikingene og 
 Riksrådsmedlemmene setter mange også 
i vår tid pris på Jarlsøs unike beliggenhet. 


