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7. Sande. Formene Sandini, Sandena (Dyra Sandini) 

i Rødeboken av 1398 vitner om eldgamle bosetnings-

former. En har sluttet tydning av navnet til Sandeng 

(Sandvin). Dyra – Dyri: Muligens navn på en eier av 

gården i 1407.  Sande Bruk er i dag et moderne gårds-

anlegg meg kjøtt- og melkeproduksjon. 

 

 

8. Blindtarmen (Avstikkeren Skoppum – Horten). 

Kong Oscar II åpnet den 7 km lange Skoppum-Horten-

banen i et øsende regnvær 14.10.1881.  Banen ble 

ombygd fra smalspor til normalspor i 1949 og fikk elek-

trisk drift i 1957. Persontrafikken på banen stanset i 

1967, men den var i drift med godstrafikk fram til 2002.  
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1. Nykirke kirke. Det er svært sannsynlig at 

Nykirke kirke  er bygd som en annekskirke til den 

nåværende Borre kirke. St. Nicolas nye kirke. En annen 

og ganske akseptert tolkning går i den retning at kirken 

er oppført etter en tidligere kirke på stedet.  Nykirke 

kirke er ført opp over samme type lest som Borre kirke. 

Nykirke kirke blir nevnt  i et skrift datert tilbake til 1331.  

Nyere undersøkelser mener at Borre og Nykirke kirker er 

bygget på omtrent samme tid ( Ca 1150 e.Kr). Nykirke 

kirke hørte i Jarlsberg grevskaps tid – etter reforma-

sjonen 1536 - inn under greven. Da preget forfallet også 

denne kirken. En minnetavle som fremdeles finnes i 

kirken, vitner om en betydelig reparasjon i 1686. I 1776 

kjøpte 25 av bygdas brave menn for 200 riksdaler kirken 

tilbake til sognet. Bl.a. ble også to nye klokker ved 

denne anledning innkjøpt av de samme 25. I 1877 

kjøpte menigheten kirken tilbake for 300 riksdaler. 

hender. Tårnet ble bygd i 1848. Sakristiet sto ferdig i 

1880. Mye av det gamle inventar er gått tapt ved de 3 

hovedreparasjonene 1686, 1880 og 1953. A. Tiede-

manns kjente motiv, Jesu dåp, er gjenskapt i en god 

kopi av Jens Wang. Sverre Nøklegård har skåret om 

rammingen etter tegninger av Aksel Andersen. En del av 

det gamle overlevende inventaret befinner seg nå i 

Kunstindustrimuseets samlinger. Messinglampettene er 

kopier laget av Sverre Nøklegård. Av bygdekunst 

forøvrig kan nevnes dørbeslagene, som vitner om stor 

smedkunst av bygdesmeden Antoniussen. 

2. Prestegården. Et makeskifte av 1353 nevner 

gården første gang. Gårdens presteboligfunksjon kan 

etter alt å dømme føres fra starten av sognets preste-

hold, Eiendommen er nå stykket opp i mange mindre 

deler. 

3. Føske. Rødeboken av 1398 nevner dativformen 

Fauskam av Fauskar. Flertallsform av fauskr. Betyd-

ningen går i retning av fusk eller føsk som råttent tre. 

Den rike presten Sira Guttorm ga i gammeltiden betyde-

lig jordegods til Råde kirke hvorav parter både i Moskvil 

og Føske. Føskeveien er i dag en dårlig vedlikehold 

bygdevei som  ikke er beregnet for gjennomkjøring med 

biler. 

 

4. Løs. Det gammelnorske Ljoðhusar vitner her om 

eldgammel bosetning. Ljoðe tolkes til folkesamling. En 

mulig samtidsriktig tolkning ville kunne gå mot ”forsam-

lingshus”, da hás gjennom det urnordiske hanser gir det 

tyske Hansa, selskap, laug. Gamle religiøse strømninger 

kan gjenfinnes i trekk hos naboeiendommene.  Gusland 

med minner om gudenavn i tolkningen av navnet. 

5. Skoppum. Her er tolkningene mange og flere-

tydige. Et interessant aspekt kan være at navnet har 

kommet av et elvenavn. Skopa – ta tilsprang. Skapim, 

Skapens kjennes avskrevet i 1555 etter en original av 

1320. De fleste av dagens mennesker forbinder 

Skoppum-navnet med det stadig voksende tettstedet 

Skoppum og Skoppum stasjon som  i årene  fra 1881  til 

2002 var tilknytningsstasjonen for sidesporet til Horten. 

6. Solberg. Den rene naturbeskrivelse gjenkjennes i 

”en høyde bak hvilken man ser solen gå ned” eller ”en 

solbeskinnet høyde”. Rødeboken av 1398 nevner 

formene Solbagom, Soolbaghi, Soolbergh. Gården 

kranser i dag den sydvendte skråning hvor Viksveien 

skjærer gjennom. 

 
 

 

 

 

Videre bør det anmerkes at Borre stasjon i eldre tid ikke 

hadde mindre enn 5 mål dyrkbar mark. I dag er det 

lokale foreninger som benytter bygningen. Demonter-

ingen av banen begynte i 2008 og noen år etter var en 

moderne gang- og sykkelsti mellom Skoppum og Borre 

ferdig. Planen er å benytte den gamle banetrasen som 

gang- sykkelsti helt fram til Horten. 
9. Gannestad. I Rødeboken kjennes formen 

Gandastadam. Hovedstammen hentyder på Borrevannet. 

Gandar: Om myrlendet sør av nåværende vannspeil i 

Borrevannet. Mannsnavnet Gandolf er også en mulighet. 

Nåværende form kjennes fra 1593. Senere kom Ganne-

stad som underbruk av Borre prestegård. Etter flere 

interessante brukere opp gjennom århundrene, kom 

Borre kommune inn med interesse for å bygge pleiehjem 

her i 1913.  Pleiehjemmet ble ombygd til leiligheter etter 

årtusenskiftet og et nytt pleiehjem ble bygd like ved. 

10. Kirkebakken (Området ved Borre kirke). 

Plassen utenfor sognekirken, kirkebakken, var et sent-

rum for samfunnslivet i bygdene.  ”Her kunngjorde 

lensmannen lover og annet som allmuen trengte å vite, 

her drøftet prest og menighet sine saker og bygdefolk 

diskuterte samfunnsspørsmål mann og mann i mellom,” 

skriver Øystein Rian i sin bok, Vestfolds Historie 1671-

1821.  I Borre er navnet Kirkebakken brukt om det 

sentrum som sakte, men sikkert etablerte seg rundt 

kirken. Kirkebakken var administrasjonssted for Borre 

kommune fram til kommunesammenslutningen med 

Horten i 1988. Borre kommune ble opprettet i 1837 som 

Borre formannskapsdistrikt. I 1858 ble Horten skilt ut. I 

1965 ble Borre og Åsgårdstrand slått sammen til en 

kommune. I 1988 ble Horten og Borre så slått sammen 

til en kommune med navnet Borre. Det ble endret til 

Horten etter folkeavstemning og regjeringsgodkjenning i 

2002. 
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