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Sandefjord sett ovenfra
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Her kommer
flere bybilder
fra Sandefjord
Lokalhistoriske
Senters bildebase.
SVEN ERIK LUND
redaksjonen@sb.no

S

end gjerne inn dine kommentarer eller tilleggsopplysninger
til bildebeskrivelsene nedenfor.
Mailadresse
finnes
nederst
til høyre. Alternativt kan du levere
dem mrk. SLS på papir i SBs ekspedisjon.
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kirketårnet: Sett fra kirketårnet sørvestover mot Aagaards plass. Ønsker opplysninger om

det som ikke er nevnt. Foto: Trolig Henrik Sandberg, fra Tore Sandbergs samling
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Saker og ting som
setter minnene i sving

Papirinnsamling
I begynnelsen av 60-årene var det ingen faste rutiner for innsamling av papir.
Både i 1961 og det påfølgende år vet vi at driftige russestyrer ved hjelp av foreldres lastebiler organiserte
innsamling av gamle bøker
og papir til fordel for russekassen. I samarbeid med
kommunen ble blant annet
tilfluktsrommet i Høstgate
korttids-oppfylt med mange lass før videresalg kunne skje.
Og alt foregikk på dugnad som på bildet, under ukuelig ungdommelig optimisme.
Bildet viser en scene midt i innsamlingshaugen der Lasse
Ottesen til venstre i 1962 ledet noe av moroa! Videre på bildet
deltar også Per Bostrøm, Anne Berit Steen-Hansen og Rolf
Kristiansen i arbeidet.

Tekst: Harald Fevang
Foto: Arkiv

Sett fra Mokollen i 1955
Noe av det mest synlige i dette bildet
er den lyse bygningen ved en uferdig
Peder Bogens gate. Aase og Leif
Aasen bygger der ny kontor- og fabrikkbygning i 1953-56 til deres firma,
Ing. Leif Aasen, forteller sønnen Henning.
En annen og nyoppført fabrikkbygning ses på andre siden av jernbanelinjen, for enden av Halvdan Svartes
gate.
Den var eid av Leif Aasens nevø William Furu, som produserte bl.a. juletrepynt. Han kalte bedriften chenillefabrikk, forteller Henning.
Videre nevner han at det noen år senere, i 1960, var kommet flere bedrifter
langs Peder Bogens gates sørside. Langs
nordsiden ble det en blanding av bolighus og -blokker.
Helt i høyre kant ses det nybygde huset til Solveig og Ole Hauge i Syd Georgiagaten 2.
Far klaget til kommunen på dårlig
adkomst
til
fabrikken,
forteller
Henning, og da ble Peder Bogens
gate fullført ned til Modalen. Fabrikken
måtte jo kunne transportere utstyr og
varer.
Hva ser vi ellers? Bl.a. Lunden og
nabobebyggelsen, Tempobanen, hus
langs
Lundenveien,
boligblokken
Hystadveien 15 fra 1947, det gamle sykehuset (det nye var ferdig i 1959) og en

«Klo»
Sett fra Mokollen: Peder Bogens gate er ufullendt, og Sandefjordsveien så vidt påbegynt. 

bryggeområdet: Flyfoto fra 1950-tallet, da innfartsveien østfra gikk i Thaulows gate.

Foto: Knut Virik utlånt til SLS av Hanne Virik Nilsen

Bildet er ulånt av Sandefjord havnevesen til SLS' bildebase, Fotograf kan ha vært Widerøe

bred og fremtidsrettet jernbaneundergang for den kommende Sandefjordsveien.
Kommer du deg til Mokollen, kan du
sammenligne med dagens utsikt.

Sett fra kirketårnet i 1946
Nærmest ligger en lagertomt til Stockfleths gate og et lyst, flott murhus med
tilhørende uthus.
I høyre bildekant ses en snei av Forsmanns gartnerieiendom, som senere ble
til Sandefjord Hagesenter, før det hele
ble erstattet med Forsmannsenteret i
1985-86.
De to lange bygningene langs Dron-

før og nå

ningens gate tilhørte vel Østlandets
Bygningsartikkelkompani, med butikk
til v. og lager med arker for vareheising. Legg merke til MIL bensinpumpe.
I bakgrunnen ses det hvite Røde Korshuset. Det og nabohuset nedenfor ble
revet i 1984 for å gi plass til Sparbo boligblokk.
Aagaardsgården ovenfor ble et stridstema før den brant to ganger.
Ellers ved Aagaards plass ses bl.a. bussene, butikkene Tom Tjomsland, Jenny
Simonsen, Hasle Sko, Byvekta, Felleskjøpet og Shell Auto.
Mange hus vi ser langs Kongens gate

er der ennå. Det er også tidl. Sjøfartsmuseet i øvre bildekant.

Thor Dahl fra 1950-tallet
Nærmest ser vi Ebbe Grønvolds kullager. En del av Kurbadet synes, det lave,
lyse huset der rørhandelen nå ligger, tar
vi gjerne opplysninger om. A/S Thor
Dahls anlegg med kontorer, skipshandel, lager, samt politikammeret ruver
med stil.
På høyre side og enslig ligger tidl.
Yrkesskolen*, og før det Sandefjord
Farvehandels fabrikk Fix.
Den gamle tollboden og Havnekafeen
er revet.

Høyst synlig er H. Carlsens sagbruk
og høvleri, samt den nye fiskebasaren,
der Brødrene Berggrens butikk fortsatt
finnes.
Like bak ses opplagsplassen, og
utenfor ligger småbåtene i havn. Hva
ellers ser vi? Til venstre for fiskebasaren ligger et pent lite hus, kanskje rødt. Hva var
det? Vis a vis var det butikk med konfeksjon.
På en gavl i utkanten av Carlsens tomt
leser vi Sandefjord Maskinverksted, og
langs kaikanten synes fergeleiet til
Framnæs II godt. Den gikk i vanlig trafikk til
1957.
Biltrafikken gikk hovedsakelig Thaulows

gate, ser vi. Noen år senere ble den ledet
rundt Thor Dahl-hjørnet.
*Har du gått yrkesskole, se om du finner
deg selv i bildebasen.

Tilføyelse:
Fordi det store bildet er beskåret litt i begge
sider, stemmer ikke bildebeskrivelsen i
teksten helt. Blokken Hystadveien 15 og
huset til Hauge mangler. I SLS’ bildebase
finner du en komplett utgave av bildet.
Skriv Knut Virik som søkeord i feltet
Fotograf.

«Klo» ble bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted i oktober 1923. Eier A/S Ørnen (A/S Thor Dahl) Sandefjord. Tonnasje 211 brt (litt under halvparten av «Southern Actor»). Maskineri en røykrørskjele mrd. tre fyrganger, dampmaskin 700
IHK (111 NHK). Sesongen 1928/29 var min bestefar skytter på
KLO. I dagboken har han anført: «13/10: Ankom pakkisen.
14/10: Stor isskade. Rummet fullt av vann. 15/10: Lenset
rummet og tættet hullet. Lagt inde.»
Han fortalte meg senere at de hadde støpt igjen skaden
med en blanding av sement og kaustiksoda. Da «Klo» kom på
verksted etter sesongen var støpen så hard at det ikke var
mulig å slå den i stykker. For å få til en permanent reparasjon
måtte hele området rundt støpen skjæres ut, noe han anså
som bekreftelse på at de hadde gjort en god jobb! «Klo» ble i
1935 solgt til den svenske marinen og bygget om til minesveiper som «Styrbjørn». Da med tonnasje 350 DWT.

Tekst: Arthur Iversen/Foto: Arkiv

Bussene lengter hjem
Ovenstående tittel er hentet fra et av
diktene til Rolf Jacobsen, men motivet akkurat her viser en situasjon utenfor Haukerød skole 13. november 1946.
Vi har en sterk mistanke om at denne bussen som kanskje har fått motorstopp her i
veikanten på Raveien, og som ikke skulle
fått det for det synes tydelig at det er Mercedes, er et minne fra årene før dette bildet ble
tatt da passasjerene nok ofte var soldater fra
den tyske okkupasjonsmakten. Kanskje var
det slik fortsatt og at bussen var på vei med
slike passasjerer til Larvik for videretransport til Danmark og Kiel.

Lokale gutter med skolevesker følger
godt med i det som skjer, og scenen er interessant for dagens tekstforfatter som bare litt
over to år senere kom forbi her bakpå mors
sykkel på vei til nevnte skole for å bli innskrevet i første klasse.
Dagens bilde viser hvordan Raveien i dag
ser ut på samme sted, og ikke minst hvordan moderne trafikk ter seg i den samme
geografien.

Tekst: Harald Fevang
Foto før: Politiarkivet
Foto nå: Svein Olav Løberg

Har du bidrag til denne siden?

Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no

Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang,
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.

Kontaktperson:

Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

