
Tjøtta Gjestegård 

Tre steiner i parken 

Johan Brodtkorb som døde i 1917 hadde trang til symbolikk og fikk satt opp 

disse tre steinene i hagen 

Det fortelles at de oppreiste steinene symboliserer Johan Brodtkorb selv og 

hans to hustruer. 

I en halvsirkel var det plassert 19 runde steiner som skulle symbolisere de 19 

barna han hadde i sine to ekteskap. 

Johan Brodtkorb var også frimurer – noe som plasseringen av steinene vitner 

om. 

Inne i hovedbygningen og ved gravstedet til Brodtkorbene finner man også 

frimurersymbol.  
Brodtkorb kjøpte gården av Coldevin i 1767. 

Coldevin kjøpte gården av Petter Dass d.y. som døde barnløs i 1760. 

Slekten Brodtkorb på Tjøtta: 1643 innvandret slekten fra Sachsen i Tyskland til Norge.  

Det er ikke mange som har hersket over større områder i Nordland enn 

Brodtkorbene på Tjøtta. 

Fra 1767 til i 1917 rådde familien over et helt lite imperium - selve gården på 

1000 mål innmark, 20 husmannsplasser og ikke mindre enn 230 gårder spredt 

utover hele Helgeland. 

1. Niels Gierbrandt Brodtkorb (1729 – 1796) kom fra Stadsbygd i Trønderlag. Han ble 

sorenskriver på Helgeland, de første årene bodde han på Sør-Herøy hvor giftet seg 

med Anna Chatarina Hviid (1745-1814) og flyttet til Tjøtta i 1767. Anna var datter av 

Johan Christian Hvid, eier av Tromsøgodset 

2. Sønnen Johan ble født (1766-1845) Han giftet seg i 1791 med Maren Greger Winter 

(1768-1835). Gjennom sitt ekteskap med Maren. datter av godseier Niels Winter og 

Anne Bech på Vevelstad underla han seg ytterlige land. Deretter fulgte 

3. Niels Gierbrand Brodtkorb (1792-1865) (d.y.) som giftet seg første gang med sin 

kusine Maren Johanne Hoe, andre gang med Marie Berg, datter av Johan Ernst Berg, 

amtmannen i Nordland, Deres sønn 

4. Johan Christian Brodtkorb (1838-1918) ble den siste godseier på Tjøtta. Han døde i 

1917 og da var gården konkurs. Han var gift med Davida Snarfeldt.  

Staten kjøpte gården i 1930 av Brodtkorb.  

Til slutt overtok Staten 

Det sto virkelig glans av Brodtkorbenes festligheter på Tjøtta. Den samme glans 

sto det neppe av gården etter staten overtok den og gjorde den til saueavlsgård. 



Men da var den siste Brodtkorben reist. 

Teppene av verdensklasse. 

I Johan Chr. Brodtkorbs (1766 – 1845) tid fantes det tre store veggtepper, såkalte tapisserier. 

3,75 m høye x 4,38 m brede. Hvordan de kom til Tjøtta er en gåte. De er vevd i Brussel 

omkring 1650 med strålende farger, vevet med silke og med innslag av gull- og sølvtråder. 

Teppene omtales for første gang etter 1865 da Johan Brodtkorb (d.y) overtok Tjøtta gård. De 

skal ha blitt oppbevart i have-paviljong ved Storvann. Her var de utsatt for vær og vind og lå 

til dels utover gulvet. Maleren Peter Nicolai Arbo var på besøk på Tjøtta, fikk se teppene og 

byttet dem til seg mot et av sine malerier. Han oppbevarte dem i et spesialbygget atelier i 

Oscars gate 46. Vel 100 år senere testamenterte hans barnebarn Hemming Arboe Windfeld-

Hansen teppene til Akershus slott 

Den navnløse gjesten 

Brodtkorbene førte et stort hus, og på Tjøtta kunne de tilby ferdig oppredde 

senger i to særskilte bygninger for dem som trengte husly. Og ingen ble avkrevd 

betaling. Det fortelles om en prokurator som kom på fødselsdagsvisitt, der ble 

han i to år inntil han døde. Eller en fremmed offiser som kom en julekveld og ba 

om tak over hodet. I de elleve årene han ble værende på gården, fortalte han 

aldri hva han het. Så forsvant han like plutselig som han var kommet. 

 

Overdådige fester 

Iblant ble det budt til fest under krystallkronene på Tjøtta. Folk kom fra nord og 

sør for å delta i de overdådige selskapelighetene. I de tre dagene festlighetene 

varte, skiftet damene toaletter hver dag - tonen var lett og usjenert, og 

lystigheten steg etter hvert som vinen fant veien ned i glassene. 

Frokost med portvin 

Dagen begynte alltid med en kopp rykende varm kaffe eller sjokolade med kaffe 

på sengen. Klokken 10 var det frokost, med tilhørende madeira, portvin og øl. 

Middagen ble inntatt ved 4-tiden om ettermiddagen. Musikere underholdt under 

det overdådige måltidet, senere ble det spilt opp til dans. Iblant var det også 

forestilling i teatersalen, med innleide skuespillere. Slik kunne de holde det 

gående til klokken var blitt 5 - om morgenen. 

Hovedinntektene på Tjøtta gården kom fra leieinntekter på de mange 

eiendommene rundt om i nabokommunene. Til det store godset lå inntekter som 

i virkeligheten var kongelige skatter. Dette forklarer mye av velstanden på Tjøtta 

også i forhistorisk tid. Folk som bodde i området har alltid måtte høste for 

Tjøtta.  

 


